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جزيرة مصيرة ُ
العمانية في االستراتيجية البريطانية 1945 - 1930م (دراسة في الوثائق البريطانية)

ملخص
تهدف هذه الدرا�سة �إىل الك�شف عن الأ�سباب العميقة ،التي
�أدت �إىل �إر�سال البعثات الربيطانية التي بلغت خم�س بعثات خالل
الفرتة 1930-1939م ،و�أ�سباب حتولها نحو التفكري اجلدي
لال�ستحواذ على اجلزيرة من خالل مبادلتها بجزر كوريا موريا �أو
�رشائها �أو ا�ستئجارها ملدة � 99سنة �أو عقد معاهدة ،ثم تتبع �أهم
البعثات الربيطانية �إىل اجلزيرة ،والنتائج التي تو�صلت �إليها.
تو�صلت هذه الدرا�سة �إىل � َّأن بريطانيا قد جنحت يف حتقيق
�أهدافها يف بناء مطار ،وموانئ بحرية وخمازن للوقود؛ لتموين
�أ�ساطيلها البحرية واجلوية م�ستخدمة عدة تكتيكات؛ لتحقيق هذه
الأهداف املتمثلة بتقدمي الهبات لل�شيوخ ،وامل�ساعدات املادية
لل�سكان :كالأرز والدقيق وال�سكر وغريها .وقد اعتمدت الدرا�سة
على الوثائق الربيطانية كم�صادر رئي�سية متبعني فيها املنهجية
التاريخية القائمة على الو�صف والتحليل واملقارنة واال�ستنتاج.
الكلمات املفتاحية :جزيرة م�صرية ،الإ�سرتاتيجية الربيطانية،
�سلطنة م�سقط� ،إمامة ُعمان ،احلرب العاملية الثانية ،البعثات
الربيطانية ،اخلليج العربي.

Abstract
This study aims at uncovering the deep causes
that led to the sending of the British missions, which
amounted to five missions during the period 19301939, and the reasons for their conversion to serious
consideration of the acquisition of the island through
the exchange of the Korean islands or purchased
or leased for 99 years or a treaty, Then follow the
most important British missions to the island, and its
findings.
The study found that Britain has succeeded in
achieving its objectives of building an airport, seaports
and fuel depots to supply its navy and air fleets using
various tactics to achieve these objectives of giving
gifts to the sheikhs and providing material assistance
to the population: rice, flour, sugar and others. The
study relied on British documents as a major source of
historical methodology based on description, analysis,
comparison and conclusion.
Keywords: Masira Island, British Strategy,
Sultanate of Muscat, Romanization, World War II,
BRITISH MISSIONS, ARABIAN GULF.

املقدمة
متكنت بريطانيا خالل القرنني التا�سع ع�رش وبداية القرن
الع�رشين من فر�ض هيمنتها الكاملة على ُعمان و�ساحل اخلليج
نظرا لأهميتها اال�سرتاتيجية على طرق املوا�صالت الدولية
العربي؛ ً
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بني �أوروبا والهند ،وقد ا�ستطاعت بريطانيا من حتقيق �أهدافها عرب
العديد من الو�سائل والأ�ساليب :منها مكافحة القر�صنة وجتارة
الرقيق وال�سالح ،كما ا�ستطاعت �إبعاد فرن�سا والدول الأوربية
املناف�سة من خالل فر�ض العديد من االتفاقيات واملعاهدات( )1التي
جعلت من ُعمان يف نهاية املطاف حممية بريطانية بتوقيع اتفاقية
ال�صداقة والتجارة واملالحة عام 1891م( )2م�ستغلة الظروف
الداخلية والدولية ال�سائدة �آنذاك ،وعلى ر�أ�سها ال�رصاع على ال�سلطة
داخل �أ�رسة البو�سعيدي( )3وحاجة ُعمان �إىل احلماية اخلارجية؛
وق�سمتها عام 1861م �إىل
فجردت ُعمان من �أ�سطولها القوي َّ
�سلطنتني هماُ :عمان وزجنبار( ،)4ثم خ�سارة ممتلكاتها على ال�ساحل
الفار�سي وم�شيخات �ساحل ُعمان.
تكمن �أهمية الدرا�سة يف �أ َّنها تلقي ال�ضوء على حلقة مهمة من
حلقات ال�سعي الربيطاين للعثور على مناطق ذات �أهمية ا�سرتاتيجة
تقع على الطريق امل�ؤدية �إىل الهند؛ لتكون قواعد لت�أمني امل�ؤن
واملاء والوقود للأ�ساطيل الربيطانية البحرية واجلوية العابرة من
�أوروبا باجتاه الهند ،ولتكون بنف�س الوقت قواعد ع�سكرية؛ لت�أمني
فر�ض هيمنتها على م�شيخات و�إمارات اخلليج من جهة ومنع �أي
قوة �أوروبية مناف�سة �أخرى من النفاذ �إىل املنطقة ،وال �سيما �أملانيا
التي �أخذت ت�ستعيد قوتها يف �إطار رغبتها يف الث�أر لهزميتها �أمام
احللفاء يف احلرب العاملية الأوىل ،واحتمال ن�شوب حرب عاملية
ثانية؛ لت�أمني موا�صالتها ،وكبح جماح �أي قوة ت�شكل تهدي ًدا
ملوا�صالتها.
تهدف هذه الدرا�سة �إىل التعرف على الدوافع الربيطانية
لالهتمام بجزيرة م�صرية ذات املوقع اال�سرتاتيجي على مدخل
اخلليج العربي والبحر الأحمر يف الطريق �إىل الهند ،وتتبع �أهم
البعثات الربيطانية �إىل اجلزيرة ،والنتائج التي تو�صلت �إليها،
والتعرف �إىل املوقف املحلي من هذه البعثات ،والأ�ساليب التي
ا�ستخدمها الربيطانيون لك�سب ال�سكان املحليني وحتقيق الأهداف
التي جاءت لأجلها.
اتبعت الدرا�سة املنهج التاريخي القائم على اجلمع بني
الو�صف والتحليل ،واملو�ضوعية وعدم التحيز ،وحاولت الدرا�سة
االعتماد ب�شكل رئي�س على امل�صادر الأولية من الوثائق الربيطانية
املن�شورة ،ودرا�سة الأحداث وحتليلها مبو�ضوعية ،ف�ضلاً عن توظيف
ِكرها
بع�ض امل�صاد ِر العربية يف مفا�صل عديدةٍ من الدرا�سة الوارد ذ ُ
يف قائمة امل�صادر .وتناولت الدرا�سة ثالثة مو�ضوعات:
أوال:عرض جغرايف ودميوغرايف وبداية االتصال الربيطاني يف
اجلزيرة
 .أجغرافية اجلزيرة
تقع جزيرة م�صرية �إىل اجلنوب ال�رشقي من �ساحل اجلزيرة
العربية عند تقاطع دائرة عر�ض  20,30وخط طول  ،53.45وهي
ذات �شكل م�ستطيل غري منتظم ،وموازية لل�ساحل اجلنوبي ال�رشقي
ل�سلطنة ُعمان على بعد � 10أميال (.)R.O., Vol.2,R/15/6/110.p201
وترتاوح م�ساحتها بني حوايل  40ميلاً طوال (65كم) ،و� 4أميال
عر�ضا يف الو�سط ،وتت�سع لت�صل �إىل � 10أميال( 16كم) ،ومتتد من
ً
�أق�صى نقطة يف اجلنوب وهي ر�أ�س (�أبو ر�صا�ص) �إىل ال�شمال-
وال�شمال ال�رشق (.)R.O., Vol.,2, R/15/6/89, 12 May 1930, 146
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وتف�صلها عن الرب ال ُعماين قناة �ضيقة عر�ضها  11ميل وعمقها
قدم )R.O., Vol.,2, R/15/6/89, p2015ذات مداخل و�ضفاف �ضحلة
ً
وبقع �صخرية ،تاركة قنوات مالحية �ضيقة جدا ب�أعماق قليلة
(.)R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930, p146
جزءا من �ساحل بحر العرب،
وتعترب جزيرة م�صرية
ً
وطبوغرافيتها ُ�صلبة وغري منتظمة ،ونطاق مرتفعاتها جمز�أ
ميتد من ال�شمال �إىل اجلنوب مل�سافات طويلة على امتداد اجلزيرة
مع ت�رصيفات مياه جتري �رشق وغرب احلد املركزي الفا�صل.
واملنحدرات ال�رشقية �أكرث ارتفاعا وانحدارا عن البحر ،وبالتايل �أكرث
�أمطارا من ال�سفوح الغربية (،)R.O., Vol.2,R/15/6/110, p201(6
كما ينبغي احلذر من االقرتاب من ال�شاطئ على طول ال�ساحل؛ كون
مياهه �ضحلة وذات تكوين مرجا(ين(�R.O., Vol.2, R/15/6/87, Feb
.,)ruary 1934,p165
جتتاز �سل�سلة من تالل اجلزيرة طوليا من البداية �إىل النهاية،
ويبلغ متو�سط ارتفاعها  400قدم؛ حيث و�صلت النقطة الأعلى
قدما ،وجميعها تقريبا ذات تكوين بركاين ،با�ستثناء
�إىل ً 743
جزء من النجد ال�سهلي الوا�سع بالقرب من (ر�أ�س يي) ،وهو النقطة
الأبعد �رشقا يف اجلزيرة ،وتقت�رص الأرا�ضي امل�سطحة على اجلانب
الغربي منها؛ حيث متتد ال�سهول الرملية من قاعدة التالل �إىل البحر
( .)R.O.,Vol.,2, R/15/6/89, 12 May 1930, p146ويوجد فيها �أهم
جبلني هما :جبل عمق( )7وجبل مزروب( ،)8ف�ضال عن خور كاوي يف
خليج َ�صو ْق َرة(.)9
 .بدميوغرافية اجلزيرة
كان �سكان اجلزيرة قليلني ومتناثرين ،وتراوح تقديرات
ال�سكان ما بني  500يف املعجم اجلغرايف للجزيرة العربية و 1000
ن�سمة كما ورد يف كتاب البحر الأحمر وخليج عدن عام 1930م؛
أ�سا�سا �إىل قبيلة اجلنبة( ،)10وهم فقراء ج ًدا،
وينتمي ال�سكان � ً
أ�سا�سا على الأ�سماك التي تكرث يف البحر (R.O., Vol.,2
ويعي�شون � ً
. ), R/15/6/89, 12 May 1930, p146
ا�شتهر �سكان اجلزيرة بحياكة املالب�س ،و�صنع �شباك ال�صيد،
غري �أ َّنه ال يوجد هناك �أي �صناعات معدنية �أو فخارية (R.O., Vol.2,
 .R/15/6/313, 10th February 1939,pp178-(179واقت�رصت
�صادرات اجلزيرة على :قواقع ال�سالحف ،زعانف �أ�سماك القر�ش
والأ�سماك املجففة ،وكانت معظم جتارتها مع م�سقط R.O., Vol.,2
 .), R/15/6/89, 12 May 1930, p146كما يبيعون ال�سمك بالهند
مقابل النقود واحلنطة ،وكانوا يتاجرون بالتمور التي يجلبونها من
زجنبار مع م�سقط R.O., Vol.2, R/15/6/313,10th February 1939,
..pp171-172
وكان ال�صيد هو ال�صناعة الرئي�سية لل�سكان الفقراء ،حيث
يقومون بت�صدير زعانف �سمك القر�ش مقابل ا�سترياد التمور والأرز
( .)11و� َّإن حما�صيلهم كانت غالبا ما تتعر�ض للكوارث الطبيعية؛ فقد
�أفادت بعثة بقيادة الكولونيل ليك(َّ � )Lt.Col. E. C. Lakeأن اجلراد قد
دمر املحا�صيل الزراعية داخل اجلزيرة عام 1930م (R.O., Vol.2,
.R/15/6/89, 8th May,1930,p145
وميكن ت�صنيف ال�سكان على �أ�سا�س مهني �إىل ق�سمني :ال�سكان
الأ�صليني الذين ميتازون ب�أ َّنهم ودودون وم�ضيافون ،وهم من
50

�صائدي الأ�سماك ،وال�سكان القادمني من الياب�سة الذين يت�صفون
بالتكرب والتعايل والق�سوة ،وي�صعب الت�آلف معهم ومنهم :التجار،
�أ�صحاب املحالت التجارية ،اجلنود والبدو(.)12
كانت القبيلة الرئي�سية يف اجلزيرة كما �أ�سلفنا هي اجلنبة التي
تتكون من� :آل �سعيد و�آل حممد ،وترتاوح خميماتها بني  2و� 3ساعات
م�سري داخل الياب�سة ،ويعي�شون على قطعانهم من الإبل ،والأغنام
و�صيد الأ�سماك (.)R.O, Vol.2, R/15/6/87, February 1934, p168
كان يف اجلزيرة �ستة �شيوخ مهمني( � .)13اَّإل � َّأن ال�شيخ الرئي�س
للجزيرة هو ال�شيخ خمي�س بن هالل والذي تعامل معه الربيطانيون
خالل فرتة الدرا�سة( .)14وبالرغم من � َّأن له �صالحيات مهمة � ،اَّإل � َّأن
ال�سكان ب�شكل عام يعتربون �سعد بن �سلطان اجلعالين املقيم يف
محَ ُ وت الواقعة على الرب الرئي�سي هو ال�شيخ الرئي�س(R.O, Vol.2,
.)R/15/6/87,February 1934,p168
()15
تنت�رش يف اجلزيرة جمموعة من القرى والبلدات �أهمها:
قرية حقل( ،)16كالبان(� ،)17صور م�صرية(� ،)18أم ر�صي�ص(،)19
َ�ش َغفاف(َ ،)20د َّوه(ِ ،)21دف ََّيات (�R.O,Vol.2, R/15/6/87, Febru
ary 1934,p166; R.O., Vol.2, R/15/6/313, 10th February
 ، )1939,p177ورق جازر(.)22

ويرتاوح �سكان كل قرية بني  50و  100ن�سمة ،وهناك ب�ضعة
منازل متفرقة( .)23وتعتمد جميع القرى املذكورة �أعاله يف مياهها
على الآبار االرتوازية ال�ضحلة التي حفرت على ال�شاطئ (R.O,
.Vol.2, R/15/6/87, 1934, 10th February 1939,pp177-17)8
 .تبدايات االت�صال الربيطاين يف اجلزيرة
تعود بداية االت�صال الربيطاين ب ُعمان �إىل بداية القرن ال�سابع
ع�رش بعد ت�أ�سي�س �رشكة الهند ال�رشقية الربيطانية عام 1600م
الذي تطور �إىل درجة وقوع ُعمان حتت احلماية املبا�رشة عام
1892م ،و�أ�صبحت لربيطانيا قواعد برية وبحرية وجوية عديدة،
ومل تلتفت بريطانيا �إىل �أهمية موقع جزيرة م�صرية اال�سرتاتيجي � اَّإل
يف الن�صف الأول من القرن الع�رشين.
�أر�سلت حكومة الهند الربيطانية �إىل اجلزيرة بعثتني :الأوىل
بقيادة روبرت�سون ( )Mr.P.J Robertsonالوكيل الربيطاين يف
م�سقط ،والكابنت ديك( )Captain Dickيف  24ت�رشين ثاين1877م؛
للتحقيق يف تقرير مفاده � َّأن بغلة( )24قادمة من املكال حتمل 80
�شخ�صا من العبيد انزلوا يف اجلزيرة ،ومت بيع ثلثيهم هناك؛ حيث
ً
كانت احلكومة الربيطانية تنتهج �آنذاك �سيا�سة حماربة جتارة
الرقيق( )25يف منطقة اخلليج العربي ومناطق نفوذها (R.O.,(1867-
.)1949)Vol.,2,R/15/6/36,1887, p141
� َّأما البعثة الثانية فقد كان هدفها التحقيق يف حادثة ال�سفينة
الربيطانية التي حتطمت يف م�صرية يف � 2آب 1904م يف طريقها
من كرات�شي �إىل عدن ،ور�ست على جزيرة كابيا ،وهي واحدة من
جمموعة جزر كوريا موريا()26؛ حيث انتهت مبقتل � 17شخ�صا
على يد ال�سكان املحليني من جزيرة م�صرية بغر�ض نهبهم (R.O.,
.(1867-1949) Vol.,2, 1904-1906, p142
قب�ضت البعثة على  19من القتلة الذين بلغ عددهم ،28
فيما هرب الباقون �إىل الرب ال ُعماين ،و�أ�صدر الربيطانيون حكمهم
ب�إعدام القتلة ،و�إحراق قرية (ر�أ�س حالف) التي وقعت فيها اجلرمية،
72
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وم�صادرة جميع الأ�سلحة املوجودة فيها ،وترحيل �شيخ اجلزيرة،
و�إعدام القتلة املتبقني عند القب�ض عليهم ،والطلب من ال�سلطان � ْأن
حار�سا على اجلزيرة (R.O., (1867-1949) Vol.,2, 1904,
ي�ضع
ً
.)p142
ثانيا :الدوافع الربيطانية لالستحواذ على اجلزيرة
هناك عوامل عديدة دفعت الربيطانيني لالهتمام باجلزيرة
وال�سعي لال�ستحواذ عليها مبختلف الأ�ساليب والو�سائل و�أهم هذه
الدوافع:
1.1متتع اجلزيرة مبوقع ا�سرتاتيجي على الطريق الذي يربط
بريطانيا بالهند من جهة والبحر الأحمر باخلليج العربي من
جهة ثانية ،ف�ضال عن متتعها مبوقع ا�سرتاتيجي مقابل �سواحل
اجلزيرة العربية اجلنوبية ال�رشقية ب�شكل موازي لل�ساحل اجلنوبي
ال�رشقي ل�سلطنة عمان على بعد حوايل � 10أميال .وتف�صلها عن
الرب العماين قناة �ضيقة عر�ضها  11ميلاً وعمقها  50قدما (R.O.,
.)Vol.2,R/15/6/110. p201
�2.2صالحية اجلزيرة لإقامة قواعد ع�سكرية وجوية ت�ستطيع
ا�ستقبال الطائرات ال�ضخمة وموانئ بحرية وخمازن لتخزين الوقود
لتموين الأ�ساطيل الربيطانية والطائرات املارة من هناك �إىل الهند
�أو اخلليج العربي �أو العائدة من هناك �إىل �أوروبا؛ نظرا مل�ساحتها
الكبرية ن�سبيا مقارنة مع اجلزر املجاورة ال �سيما جزيرة كوريا
موريا (R.O., Vol.,2, R/15/6/89, H.Q.British Forces, 12 May
.)1930, p146; R.O.,Vol.2.R/15/6/110, 17th February 1944
ف�ضال عن طبيعة �سواحلها املتعرجة (R.O., Vol.,2 , R/15/6/89,
 .)12 May 1930, p146ومن الأمثلة على هذا التعرج (خور كاوي)
يف خليج َ�صو ْق َرة( .)27وطبوغرافية اجلزيرة ال�صلبة وغري املنتظمة
والقا�سية )(R.O., Vol.2,R/15/6/110. p201؛ مما جعل ال�سهل املمتد
يف و�سط اجلزيرة مالئما لإن�شاء املطارات والقواعد اجلوية؛ لأن
التالل هناك لي�ست عالية جدا ،وقنوات املاء غري وا�ضحة هناك �أو
حتى غائبة متاما (.)R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930
3.3توافر املياه اجلوفية التي �ست�ؤمن املياه ملن�ش�آتهم
الع�سكرية املقامة على اجلزيرة و�سفنهم وطائرتهم املارة من هناك
).(R.O., Vol.2,R/15/6/110. p202
4.4انخفا�ض عدد ال�سكان وطبيعتهم امل�ساملة؛ �إذ ال يتجاوز
�سكان اجلزير ة  1000ن�سمة (�R.O., Vol.2, R/15/6/313, 10th Feb
 .)ruary 1939,p177ولها �شيخ رئي�س واحد هو ال�شيخ خمي�س بن
هالل( )28الأمر الذي يجعل التعامل معه �سهال بالن�سبة للربيطانيني.
مما �سيوفر الكثري من النفقات الإدارية والأمنية على احلكومة
الربيطانية ،فوالٍ جي ٌد ي�ستطيع ت�أمني رقابة و�سيطرة مدنية كافية
( .)R.O.,Vol.2.R/15/6/110, 17th February 1944, p183ومتركز
قوة �رشطة �صغرية حتت مفت�ش حملي �ستكون كافية (R.O., Vol.2,
.)R/15/6/110,30th April 1944, p190
5.5ح�صانة اجلزيرة يف مواجهة القبائل البدوية كما هو
احلال يف الرب الرئي�سي� ،أو مهاجمة الدول الأخرى ،وال �سيما عدوتهم
�أملانيا ،ب�صورة �أف�ضل من الرب العماين؛ لكون ال�سكان ودودين،
وكونها جزيرة حم�صنة بالبحر عدا عن الرغبة يف ا�ستباق �أي تفكري
�أمريكي لال�ستحواذ على اجلزيرة ،وا�ستغالل فرتة وقوع فرن�سا حتت
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االحتالل الأملاين (;R.O.,Vol.2.R/15/6/110, 17th February 1944

 )p183يف �إطار ال�سيا�سة الربيطانية الرامية �إىل ا�ستبعاد كل القوى
عن اجلزيرة خا�صة واخلليج عامة (R.O.,Vol.2, R/15/6/110,81/26,
.)11th March 1944,p186
6.6تزايد اخلطر الأملاين على امل�صالح الربيطانية بعد �صعود
احلزب النازي وتزايد �شعبيته داخل �أملانيا ،ف�ضال عن �سيطرة
احلزب الفا�شي يف �إيطاليا؛ مما دفع بريطانيا �إىل االهتمام بجزيرة
(م�صرية) يف �إطار بحثها عن مزيد من القواعد الأكرث �أم ًنا وحت�صي ًنا؛
ملواجهة �أي خطر يهدد نفوها يف اخلليج وطرق موا�صالتها �إىل
الهند؛ �إذ طلبت احلكومة الربيطانية عام 1934م بناء ميناء بحري
يف خور كاوي يف م�صرية لغايات ا�سرتاحة �سفنها والدعم اللوج�ستي
(.)R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st March 1944, p188-189
عالوة على اتخاذها قاعدة لر�صد الغوا�صات املعادية وانطالق
عمليات اال�ستطالع (R.O.,Vol.2.R/15/6/1,110, 17th February
.)1944, p181
7.7تفكري بريطانيا اجلدي مع نهاية احلرب العاملية الثانية
يف حتويل الت�سهيالت التي ح�صلت عليها خالل احلرب يف جزيرة
م�صرية من ت�سهيالت م�ؤقتة مرتبطة يف احلرب �إىل ت�سهيالت
دائمة لأغرا�ض قوات �سالح اجلو امللكي الربيطاين؛ نظرا لتزايد
�أهمية اخلط اجلنوبي ع�سكر ًيا على ح�ساب اخلط ال�شمايل؛ لذلك
�أخذت ت�سعى لال�ستحواذ على اجلزيرة من خالل مبادلتها مع جزر
كوريا موريا� ،أو �رشائها �أو ا�ستئجارها ملدة طويلة ت�صل �إىل مدة
� 99سنة� ،أو احل�صول على قواعد جوية فيها مبوجب معاهدة على
غرار املعاهدات مع العراق وم�رص(R.O.,Vol.2.R/15/6/1,110, 17th
.)February 1944, p181-182
8.8ا�ستخدام مطارات اجلزيرة همزة ربط يف الطريق اجلوي
اجلنوبي املار بجزيرة م�صرية؛ للحاجة �إليه يف احلرب مع اليابان
يف جبهة ال�رشق الأق�صى؛ ال �سيما بعد تطور تدفق الطائرات �إليه
بعيدا عن قدرة اخلط ال�شمايل .على الرغم �أن امل�سار ال�شمايل
اعترب يف الظروف العادية �أكرث مالئمة و�أف�ضل موقعا من الناحية
الإ�سرتاتيجية� ،إال �أن امل�سار اجلنوبي االحتياطي ظل �رضوريا يف
وقت احلرب (R.O.,Vol.2.R/15/6/1,110, 17th February 1944,
.)p181
�9.9أهمية املركز التجاري للجزيرة على خطوط التجارة
العاملية )R.O.,Vol.2.R/15/6/110, 17th February 1944, p183
 .)(29ف�ضال عن وجود خامات معدنية ملونة عديدة (R.O., Vol.2,
 .)R/15/6/313, 10th February 1939, p178) (30وتوقع اكت�شاف
النفط هناك (.)R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th July, 1944 , p197
ثالثا :اإلسرتاتيجية الربيطانية السياسية والعسكرية والتجارية يف
جزيرة مصرية
كانت اال�سرتاتيجية الربيطانية ال�سيا�سية والع�سكرية
والتجارية يف جزيرة م�صرية تقوم على ما يلي:
 .أ�إن�شاء مطارات وموانئ وحمطات لتخزين الوقود على
الطريق بني بريطانيا والهند
�سعت احلكومة الربيطانية �إىل �إقامة مطارات وموانئ بحرية
وحمطات لتخزين الوقود يف جزيرة م�صرية الواقعة على طريق
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موا�صالتها مع اخلليج والهند خالل الفرتة 1934 - 1930م كجزء
من اال�سرتاتيجية الربيطانية؛ حلماية موا�صالتها البحرية واجلوية،
وكمحطة ا�سرتاحة لأ�ساطيلها اجلوية والبحرية والتزود مبا حتتاج
�إليه من وقود وذخائر ومتوين؛ لذلك �أر�سلت �أربع بعثات �إىل جزيرة
م�صرية لتحقيق هذه الأهداف ،وهذه البعثات هي:
1.1بعثة الليوتنان كولونيل ليك ( )Lt.Col. E. C. Lakeيف
�أيار 1930م
�أر�سلت بعثة بريطانية بقيادة ليك ،امل�س�ؤول ال�سيا�سي عن
املقيمية يف عدن ،يرافقه بيت�س ( )Sq. Ldr Bettsمن هيئة الأركان
الربيطانية اجلوية يف عدن على ال�سفينة لورن�س من �أجل تقييم
�إمكانيات �إقامة مطار للطائرات كجزء من التطوير املقرتح لطريق
جوي من اململكة املتحدة �إىل الهند (R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12
;May 1930, p147; R.O., (1867-1949) Vol.,2, 1904, p142,P144

.)R.O., Vol. 2,p135
(دوا) �صباح يوم � 2أيار
كانت �أوىل حمطات البعثة قرية َّ
1930م؛ حيث ا�ستقبلت بطريقة ودية للغاية ،بالرغم من �أ َّنه مل يكن
هناك �سوى عدد قليل من ال�صيادين ،وغياب ال�شيخ خمي�س بن هالل؛
لأ َّنه كان يعي�ش ب�صورة دائمة يف الرب الرئي�سي ،وال يزور اجلزيرة
� اَّإل يف منا�سبات قليلة ،علما � َّأن ال�سكان ال يعرتفون � اَّإل ب�سلطة علي
بن عبد اهلل �شيخ قبيلة جعالن(R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May
 )1930, p147؛ وقامت البعثة بعد ذلك بتوزيع كي�سا من الدقيق،
وكي�سا من الأرز ،وحوايل  15علبة ب�سكويت على ال�سكان (R.Q.,
 )Vol.2, R/15/6/89, 8th May,1930, P144؛ لتك�سب ودهم.
ور�أى ليك �أ َّنه ميكن بناء مطار يف �أي وقت خا�صة �إذا
�أح�رض فريق البناء معه بع�ض الكماليات لل�سكان على �شكل قهوة
و�سكر و�أرز ،كما �أبدى ممثل �سلطان م�سقط يف مرباط موافقته على
�إن�شاء مهبط على اجلزيرة �رشيطة موافقة ال�سلطان R.O., Vol.2,
.R/15/6/89, 8th May,1930, P144
مل ي�سمح الوقت للبعثة بزيارة � ٍّأي من القرى الأخرى ،وال �سيما
�أم ر�صي�ص ،حيث بدا َّنها كانت مر�سى منا�سبا للطائرات املائية(،)31
� اَّإل �أ َّنها �أر�سلت هدايا من الطحني والأرز والب�سكويت لل�سكان هناك
بالرغم من تف�ضيلهم لل�سجائر ،والبنادق والذخائر كهدايا �أكرث من
الطعام :كال�سكر ،والقهوة وال�شاي (R.O., Vol.,2, R/15/6/89, 12
.)May 1930, p147
كما مت فح�ص مدخل طويل و�ضيق بطول  53,ميلاً  ،بعر�ض 2
�إىل  4كابالت( )32وعمق  3 - 1قامة ( ،)Fathoms)(33وحممي من
قناة م�صرية بطول  2,5ميلاً  ،التي متتد من ال�شمال وال�شمال ال�رشقي
�إىل اجلنوب واجلنوب الغربي ،التي كانت قدميا مر�سى قوارب جيد
خالل الرياح اجلنوبية الغربية املو�سمية ،ولكنها مل ت�ستخدم كثريا
خالل الرياح ال�شمالية ال�رشقية املو�سمية؛ لأ َّنها ت�رضبه �أحيانا
بقوة؛ لذلك ف� َّإن املوقع ال يبدو منا�سبا كمرا�سي للطائرات املائية،
فيما كانت جميع املرا�سي الأخرى على ال�ساحل �أكرث مالءمة خالل
الرياح املو�سمية ال�شمالية ال�رشقية(.)34
تو�صلت البعثة �إىل العديد من النتائج �أهمها� :إمكانية �إن�شاء
مهبط للطائرات يف ال�سهل الأقرب لو�سط اجلزيرة؛ ل َّأن التالل هناك
لي�ست عالية جدا ،بينما قنوات املاء هناك غري وا�ضحة �أو حتى

(دوا) يتطلب الكثري من
غائبة متاما ،بينما ت�أ�سي�س مطار قرب َّ
التح�ضري ل َّأن الأر�ض تبد�أ باالرتفاع تدريج ًيا من البحر �إىل التالل
ال�صلبة والقذائف
بالرغم � َّأن ال�سهل القريب منها يتكون من الرمال ُ
الربكانية ) ).R.O., Vol.,2 , R/15/6/89,12 May 1930, p148كما
الحظت � َّأن ال�سكان لي�س عندهم �أدنى اعرتا�ض على �إن�شاء مطار
بدليل �سماعهم زيارة الطائرات �إىل ظفار ،دون � ْأن يبدو �أي عداء
لفكرة زيارة اجلزيرة؛ مع تذكريهم ب� َّأن ال�شيخ �سيكون حتت ت�رصف
الربيطانيني ب�شكل جيد (R.O., Vol.,2 , R/15/6/89,12 May 1930,
.)p148
ف�ضال عن ت�صفية اخلالف بني �سلطان م�سقط و�سلطان جعالن
الذي يدين له �سكان م�صرية بالوالء()35؛ مما ي�س ِّهل �إمكانية احل�صول
على خطابات تو�صية من �سلطان جعالن �أو من خالل �سلطان م�سقط
�أو الوكيل ال�سيا�سي يف م�سقط ،كما ي�س ِّهل موافقة �سكان اجلزيرة
على التعامل مبا�رشة مع ر�سائل التو�صية من �أي منهما؛ مما مي ِّهد
الطريق الختفاء ال�صعوبات يف طريق ت�أ�سي�س مطار ومر�سى طائرة
مائية يف هذه املنطقة (R.O., Vol.,2 , R/15/6/89,12 May 1930,
.) p148
لذلك �أو�صت البعثة ب�رضورة زيارة اجلزيرة �إما بالطائرات
املائية من عدن ،على � ْأن حتمل الوقود ال�رضوري يف ال�سفينة
الربيطانية لورن�س �أو الزوارق من العراق �إذا مت و�ضع �إمدادات الوقود
يف خور جريمة ( ،)R.O., Vol. 2, p136كما ر�أى مندوب القوات
اجلوية امللكية (بيتز) �رضورة تبني �سيا�سة م�ستقبلية تقوم على
�إقامة عالقات ودية مع اجلزيرة؛ متهيدا لزيارة الطائرات الربيطانية.
توجهت البعثة بعد انتهاء زيارة م�صرية �إىل الرب ال ُعماين يف
�إطار البحث عن مطار للطائرات هناك فزارت مرباط يف � 4أيار ،ثم
�صاللة� ،صلهاف وقي�شن ،وبالرغم من تفاج�ؤ البعثة بعدد ال�سفن
الفرن�سية التي تزور هذا امليناء � .اَّإل � َّأن �سكان مرباط �أبدوا حر�صهم
على � ْأن تقوم الطائرات الربيطانية بزيارة بلدتهم خالل رحلتها
القادمة �إىل ظفار (R.O., Vol.,2 , R.O/15/6/89, 12 May 1930,
 .)P149-150كما �شعرت البعثة ب�سعادة ال�سكان يف هذه املدن
بزيارة �أي طائرة �أو �سفينة �أو م�س�ؤول ،مع وعد من ليك مبنح واحد �أو
اثنني من الوجهاء رحلة جوية يف �أي زيارة الحقة للطائرات (R.O.,
.)Vol.2, R/15/6/89, 8th May,1930, P145
2.2بعثة امليجر فاول ( )T.C. Fowleيف �آذار1931م
جاء ت�شكيل و�إر�سال بعثة بقيادة فاول الوكيل ال�سيا�سي
الربيطاين يف م�سقط ،ومن قائد ال�رسب بنتلي ( ،)G.W.Bentleyوقائد
ال�سفينة الربيطانية بنزنك ( )Penzanceو �ستارتن()R.A.Starting
ا�ستكماال جلهود بعثة ليك؛ بهدف التفاو�ض على اتفاق مع �شيخ
جزيرة م�صرية؛ لإن�شاء مطار وحمطة للتزود بالوقود ورمبا بارجة،
وعوامات لر�سو الزوارق ،غادرت البعثة م�سقط يف � 27شباط 1931م
على ظهر ال�سفينة الربيطانية بنزنك (R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4
.)April 1931, p151 ;R.O., Vol. 2, pp136-137
ف�ضل فاول وجود و�سطاء معروفني من �سكان اجلزيرة بدال
َّ
من احل�صول على ر�سالة تفوي�ض من ال�سلطان؛ ل َّأن اجلزيرة بالرغم
من اعتبارها تقع جغرافيا �ضمن حدود دولة م�سقط � ،اَّإل � َّأن ال�سكان
م�ستقلون �سيا�سيا عنها؛ لذلك دعا يف بلدة �صور( )37كل من:
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ال�شيخ حممد بن را�شد ،جمعة بن مبارك وعبد اهلل بن خمي�س من
فرع الفوار�س من قبيلة اجلنبة ملرافقتهم ،وكان عبد اهلل �أكرثهم
فائدة كونه �أحد ر�ؤ�ساء اجلزيرة (R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April
.)1931,pp151-152
و�صلت البعثة �إىل �أم ر�صي�ص م�ساء � 28آذار 1931م؛ حيث
نزل �أوال الو�سطاء الثالثة؛ لتهيئة �سكان اجلزيرة؛ ال�ستقبال منا�سب
و�رشح هدف الزيارة لل�سكان املحليني ،وال�سعي لك�سبهم( ،)38ثم
�أجرت البعثة حمادثة ق�صرية مع الو�سطاء والر�ؤ�ساء املحليني غري
حا�رضا؛ خلروجه يف رحلة �صيد لل�سمك ،ومت
� َّأن �شيخ اجلزيرة مل يكن
ً
�إر�سال ر�سل خالل الليل جلميع الر�ؤ�ساء من باقي اجلزيرة؛ لالجتماع
مع البعثة؛ ل ْأن اجلزيرة كانت مق�سمة �إىل �أ�رشطة ،كل منها حتت
رئي�س منف�صل (.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931,p152
كانت القبيلة الرئي�سية التي ت�سكن كل من :اجلزيرة ،والرب
الرئي�سي املجاور هي اجلنبة من جعالن من ح�رضموت ،بالرغم
من وجود بع�ض عنا�رص احلكمان(� )39أي�ضا يف هذه املناطق ،وكان
�شيخ اجلزيرة خمي�س بن هالل من هذه العائلة � ،اَّإل �أ َّنه مل يكن ميلك
�أي �أر�ض يف اجلزيرة؛ لأ َّنه كان �صيا ًدا لل�سمك فقط ،وبالرغم من
� َّأن نفوذه كان مفي ًدا للجانب الربيطاين � اَّإل � َّأن �إبرام االتفاق الفعلي
بالن�سبة للمهبط كان ال ب َّد � ْأن يكون مع الرئي�س الذي ميلك قطاع
الأرا�ضي الذي �سيقام املهبط عليه؛ ف�ضلاً عن موافقة باقي الر�ؤ�ساء
كهيئة متكاملة؛ ل َّأن كل الزعماء يف اجلزيرة لهم حق يف منح
امتيازات �أجنبية(R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p152-
.)153
زارت البعثة يف �صباح � 30آذار1931م مدخل حموت؛
ال�ستطالع تلك املنطقة ،ثم �أم ر�صي�ص حيث ا�ستقبلها الر�ؤ�ساء
الذين و�صلوا من �أجزاء خمتلفة من اجلزيرة بالرغم من غياب ال�شيخ؛
خ�شية � ْأن يظن �أ َّنهم عقدوا من وراء ظهورهم اتفاقات �رسية مع
بع�ضهم؛ لأ َّنه ي�صعب يف جمتمع م�صرية عقد �أي اتفاقيات دون دعم
اجلميع ،ف�رشحت البعثة لل�سكان الهدف من الزيارة ب�إن�شاء مطارات
لهبوط الطائرات لال�سرتاحة مثل مطارات املكال وظفار ور�أ�س احلد
بني عدن وم�سقط ،ف�ضال عن �إن�شاء مرا�سي للزوارق وحمطة للتزود
بالوقود رمبا تكون على �شكل بارجة (R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4
.)April 1931, p153
رد املجتمعون بعد � ْأن ت�شاوروا فيما بينهم ب�أ َّنهم ال
ي�ستطيعون البت بامل�سالة دون �إحالتها �إىل جميع �شيوخ اجلعالن؛
مما �أزعج �أع�ضاء البعثة؛ لأنهم اعتربوا الإجابة و�سيلة للتهرب من
نظرا النت�شار الر�ؤ�ساء يف جميع �أنحاء ُعمان ،ف�ضال عن
املوافقة؛ ً
فلوح الربيطانيون �إىل حرمان
،
ي
طو
ا
ت
وق
ت�ستغرق
اال�ست�شارة
� َّأن
لاً
ً
َّ
ال�سكان من الهدايا التي كانوا م�ستعدين لتقدميها لهم مقابل ما
�أرادوا (.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p153
يف�ض قرار احلرمان �إىل نتيجة فلج�أت البعثة �إىل �أ�سلوب
مل ِ
�آخر لإقناع ال�سكان من خالل �إقامة عالقات ودية معهم ،ودعوتهم
مرة �أخرى لزيارة ال�سفينة( ،)40وتقدمي العالجات الطبية لهم � ،اَّإل � َّأن
�أح ًدا منهم مل ي� ِأت؛ خ�شية � ْأن ي�شتبه بهم الآخرون �أ َّنهم يرغبون يف
التو�صل �إىل اتفاق منف�صل معهم (R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April
.)1931, p154-55
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خلُ�صت البعثة �إىل نتائج مفادها � َّأن اجلزيرة من وجهة
النظر ال�سيا�سية هي �أف�ضل من الرب ال ُعماين؛ لكون ال�سكان ودودين،
انفتاحا على املهاجمني؛ لهذا
وموقعها يجعلها �أكرث �أم ًنا و�أقل
ً
ف� َّإن �أي م�شكالت �سيا�سية ناجمة عن ت�أ�سي�س مطار للقوات اجلوية
امللكية هناك �ستكون �أقل تعقيدا ،خا�صة و� َّأن التو�صل �إىل االتفاق
لي�س �سوى م�س�ألة وقت؛ ل َّأن ال�سكان املحليني ال ب َّد � ْأن يعتادوا
على الطريان بعد زيارة �أخرى للطوافات ،كما � َّأن ال�سكان بدوا �أكرث
ا�ستعدا ًدا للموافقة على العوامات وبارجة البنزين �أكرث من املطار،
ويف هذه احلالة ميكن ترتيب احتياجاتها �أوال ،ثم ترك ترتيب
م�س�ألة الطريان �إىل وقت الحق ،تاركة م�س�ألة البت فيما �إذا كانت
�أم ر�صي�ص تفي باملتطلبات الفنية للقوات اجلوية امللكية لل�سلطات
املعنية (.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p156
�إ�ضافة �إىل � َّأن البعثة نزلت بحرية ودون �سالح ،وا�س ُتقبلت
ا�ستقبال ح�س ًنا من قبل ال�سكان ،و�أن�ش�أت عالقات �شخ�صية وودية
اً
معهم بطريقة �س َّهلت بها زيارة الطائرات احلربية يف امل�ستقبل لأم
ر�صي�ص دون اعرتا�ضهم عليها ،بحيث �أ�صبح من املمكن للزوارق
التي �ست�صل قريبا من الب�رصة زيارة �أم ر�صي�ص من م�سقط والعودة
دون التزود بالوقود .ومل يتحقق كل هذا النجاح � اَّإل بف�ضل التعاون
الوثيق بني القوات اجلوية امللكية والبحرية ،وامل�س�ؤولني ال�سيا�سيني
املعنيني ،والدور الفاعل للو�سطاء الثالثة من �صور وح�ضور
ال�سفينة الربيطانية (بنزنك)؛ �ضما ًنا لعر�ض القوة الالزم للزيارة
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, pp151-155) (41
بعد ذلك غادرت البعثة و�سط وداع من قبل ال�سكان �صباح
� 31آذار 1931م؛ متهي ًدا ال�ستطالع جوي �آخر ملدخل حموت
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p155
3.3بعثة فاول الثانية �أيار 1932م
�أر�سل الربيطانيون بعثة جديدة بقيادة فاول نف�سه �إىل م�صرية
يف  30ني�سان 1932م تتكون من فاول ،وال�سيد حممود عم ال�سلطان
�سعيد بن تيمور( ،)42و�ضابط �سالح اجلو امللكي الفريق كابنت ويلز
( )Group Captain Welshواملالزم الطيار ت�شيك (�Flight Lieuten
 .)ant Chickكما �أعلم ال�سلطان بناء على طلب من فاول �شيخ م�صرية
خمي�س بن هالل مبو�ضوع الزيارة (R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April
.)1931, p158
تغريت الأو�ضاع ال�سيا�سية منذ الزيارة ال�سابقة؛ �إذ ق َّدم ال�شيخ
علي بن عبد اهلل بو علي( )43والء ُه لل�سلطان؛ لذلك زاد نفوذ ال�سلطان
على اجلزيرة زيادة كبرية ( )R.O., Vol. 2.p35بعك�س الزيارات
ال�سابقة �إىل اجلزيرة التي كان بنو بوعلي الذين ميلكون نفوذا هناك
خالف مع ال�سلطان؛ لذلك اتبع الربيطانيون �سيا�سة تق�ضي
على
ٍ
بالبقاء بعيدا ،والعمل من خالل ال�سلطنة(R.O.,Vol.2, R/15/6/89,
.)4 April 1931, p158
غادرت البعثة يف � 23أيار يرافقها كبري �ضباط البحرية
�إىل م�صرية؛ بهدف �إن�شاء قاعدة لتزويد الطائرات التابعة للقوات
اجلوية امللكية بالوقود ،وكل ما كان مطلوبا هو بناء حجري ميكن
� ْأن يبنيه �سكان اجلزيرة �أنف�سهم �رشيطة � ْأن يتم تزويدهم باملعدات
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p158
و�صلت البعثة �إىل �أم ر�صي�ص بنف�س اليوم؛ حيث ا�ستقبلهم
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ثالثة من ال�سكان؛ ليعتذروا عن عدم قدرة ال�شيخ خمي�س لقاء البعثة
بالرغم من تلقيه ر�سالة ال�سلطان بهذا اخل�صو�ص لذهابه �إىل �صور
( ،)R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p158ثم قامت البعثة
ب�رشح الأمور لل�سكان ،وبعد ذلك اجتمعت مع �ضابط البحرية
ليلاً الذي ذكر�« :أ َّنه ال يوجد � اَّإل عدد قليل من ال�سكان؛ ل َّأن �أغلبهم
هاجر �إىل الرب ال ُعماين؛ ب�سبب الرياح املو�سمية ،و�أنهم م�ستعدون
لقبول ما هو مطلوب منهم» (R.Q.,Vol.2,R/15/6/89, 31st May
.)1932,p160
بالرغم من غياب ال�شيخ تقرر �إنزال مواد البناء يف ال�صباح
التايل ،ثم ذهب �أع�ضاء البعثة؛ لإجراء مقابلة مع �سكان �أم ر�صي�ص؛
حيث تواجد ما ال يقل عن اثني ع�رش رجال منهم ،وقد حتملوا عن
طيب خاطر م�س�ؤولية املحافظة على املواد التي �أُنزلت ،و�أبلغوهم �أ َّنه
بعد انق�ضاء الرياح املو�سمية �ستقوم الزوارق �أو املراكب ال�رشاعية
بزيارتهم و�إر�شادهم �إىل بناء خمزن للبنزين ،وق َّدم لهم �سيد حممود
هدية �صغرية نق ًدا بينما ق َّدم لهم فاول بع�ض الأرز والدقيق وال�سكر
(.)R.Q.,Vol.2,R/15/6/89, 31st May 932,p160
�أر�سلت البعثة �إىل وايل �صور تطلب منه �إر�سال ال�شيخ خمي�س؛
ف�أر�سله لهم يف اليوم التايل؛ حيث �أعلن طاعته متاما لأوامر
ال�سلطان لتنجح بذلك املهمة يف �إن�شاء خمزن البنزين لتزويد
الطائرات ،وعزا فاول هذا النجاح يف حتقيق هدفه مع العرب مع
مرور الزمن �إىل قوة ال�صرب والتحمل ،بالإ�ضافة �إىل قوة ال�ضغط
البطيء والثابت طيلة مفاو�ضاته منذ زيارته الأوىل للجزيرة ،ف�ضال
عن جناحهم يف �صور وخ�ضوع ال�شيخ علي بن عبد اهلل الذي كان له
�أبعد الأثر على موقف �سكان اجلزيرة ،وال�شيخ خمي�س وجناح مهمة
البعثة(.)R.O.,Vol.2,R/15/6/89, 31st May 1932,pp160-160
4.4بعثة برميرن ( )C.E.U. Bremnerيف ت�رشين الثاين
1932م
�أعطى ال�سلطان �سعيد بن تيمور ت�رصيحا م�ؤرخا يف � 9أيلول
1932م �إىل الوكيل ال�سيا�سي الربيطاين يف م�سقط؛ لتقوم القوات
اجلوية امللكية ب�إجراء ا�ستطالع؛ بهدف �إن�شاء مهابط وحمطات
للتزود بالوقود ،و�أذن ب�إر�سال مراكب �رشاعية مع �أدوات ومواد
لتح�سني الهبوط �إىل جزيرة م�صرية ).((R.O., Vol. 2.p138 (44
بناء عليه �أُر�سلت بعثة بريطانية جديدة وفقا لتعليمات
املقيم ال�سيا�سي وامل�ست�شار املايل حلكومة م�سقط ومبوافقة
ال�سلطان بقيادة برميرن يرافقه املالزم الطيار راج(  (�flight Lieu
 )tenant Raggيف قارب متجه �إىل م�صرية يف  14ت�رشين الثاين
1932م؛ لإن�شاء خمز ًنا للبنزين (R.,O.,Vol.2,R/15/6/89,26
.)November,1932p162
�شاهد �أع�ضاء البعثة لدى و�صولهم �إىل �أم ر�صي�ص جمموعة
�صغرية من الأكواخ وثالثة �أو �أربعة مبان حجرية لو�ضع الأ�سماك
التي يتم �صيدها؛ للتجفيف والت�صدير ،تفح�صوها لعلهم يجدوا
احدها مالئما كمخزن للبنزين ،كما ا�ست�أجروا قار ًبا للبحث عن
ال�شيخ خمي�س بعد � َّأن تبني �أ ّن َه كان بعي ًدا يف مناطق ال�صيد ولكن دون
جدوى؛ الحتمال ذهابه �إىل الرب ال ُعماين(R.,O.,Vol.2,R/15/6/89,
.)26 November,1932,p162
عرثت البعثة يف نهاية املطاف على مبنى منا�سب ميلكه

�سامل بن �سعيد ،الذي �أبدى ا�ستعدا ًدا لت�أجريه �رشيطة موافقة ال�شيخ،
ومبا �أ َّنه مل يكن هناك �أي هدف لدى البعثة يف البقاء لفرتة �أطول
يف �أم ر�صي�ص قررت العودة �إىل م�سقط ،وزيارة �صور يف طريق
عودتها لعلها تعرث على ال�شيخ خمي�س هناك � ،اَّإل � َّأن البعثة ا�ضطرت
للعودة مبا�رشة �إىل م�سقط؛ ب�سبب ا�ضطراب البحر التي و�صلتها يوم
الأربعاء  16ت�رشين ثاين 1932م (R.,O.,Vol.2,R/15/6/89, 26
.)November,1932p162
غادر �أع�ضاء البعثة يوم الأربعاء  23ت�رشين ثاين مرة �أخرى
م�سقط �إىل �صور على �أمل العثور على مكان ال�شيخ خمي�س ،ولدى
و�صولهم �إىل هناك وجدوا ال�شيخ قد غادر �صور �إىل جزيرة م�صرية؛
لذلك تبعته البعثة مبرافقة ال�شيخ نا�رص بن علي� ،أبرز �شيوخ �صور
من قبيلة اجلنبة �إىل �أم ر�صي�ص؛ حيث اجتمعت به هناك وطرحت
عليه املو�ضوع؛ لأخذ ر�أيه ،فاحتار ال�شيخ بني الرغبة يف توفري مبنى
و�أخذ الإيجار لنف�سه ،واخلوف من حتمل امل�س�ؤولية التي قد تعطي
�أعداءه فر�صة للإ�ساءة �إىل �سمعته ،ك�إ�رضام النار يف م�ستودع الوقود
مثال (.)R.,O.,Vol.2,R/15/6/89, 26 November,1932p162-163
يف هذه الأثناء ،طلب مالك مبنى احلجر الوحيد على ال�شاطئ
الذي اختارته البعثة رفع الإيجار �إىل  50روبية لكل �شهر؛ فرتيثت
البعثة لإقناع ال�شيخ بفكرة بناء خمزن لنف�سه يف �أي بقعة يختارها
�سالح اجلو امللكي الربيطاين مقابل مبلغ معقول ،ال �سيما � َّأن هذا
ال�شيخ كان على ا�ستعداد للت�أجري ب  30روبية �شهر ًيا ،لكنه
أ�رص على وجود �أربعة حرا�س حلرا�سة املبنى براتب  15دوالر
� َّ
()45
�شهريا  ،الذي من �ش�أنه يزيد جمموع الإيجار والرواتب لت�صل
�إىل ما يقرب من  80روبية لكل �شهر (R.,O.,Vol.2,R/15/6/89, 26
.)November,1932,p163
دفعت مغاالة ال�شيخ يف مطالبة البعثة �إىل عقد الإيجار مع
�سامل بن �سعد مقابل مبلغ قدره  25روبية يف ال�شهر والدفع مقدما
نقدا ملدة �شهرين على � ْأن يقوم �سامل برعاية منزله والبنزين بنف�سه،
فيما وافق ال�شيخ خمي�س على ا�ستخدام �أحد العاملني يف جمال
الرعاية ال�صحية براتب من قوات اجلو امللكية قدره  10دوالرات لكل
�شهر(.)R.,O.,Vol.2,R/15/6/89, 26 November,1932p162-163
بالرغم من ُبعد البيت امل�ست�أجر عن البحر � ،اَّإل �أ َّنه كان اخليار
الأف�ضل ،عدا عن � َّأن القرية ب�أكملها والقرى الأخرى حولها كانت
مهتمة يف �سالمة املخزن ،والذي لن يكون احلال كما لو � َّأن ال�شيخ
تعهد العقد بنف�سه ،ف�ضال عن � َّأن �سعر  33روبية لكل �شهر �شامال
الرقابة واحلرا�سة هو �سعر معتدل جدا باملقارنة مع االقرتاح الآخر،
كما �ستوفر القوات اجلوية امللكية وكيلاً لرعاية املخزن من خالل
ال�شيخ فيما �ستوفر القوات اجلوية الربيطانية قارب الوكيل ،الذي
�سيزور الطوافات على الفور عند و�صولها ،وي�أخذ �أوامرها وترتيبها
قدر الإمكان للعمل على حتميل البنزين(R.,O.,Vol.2,R/15/6/89,
.)26 November,1932,p162-163
دفع املقيم ال�سيا�سي مبلغ  200روبية لل�شيخ خمي�س،
وجرى دفع مبلغ �آخر قدره  40روبية مبعدل  10روبيات لكل من
ال�شيوخ و�أ�صحاب النفوذ الثانويني الأربعة يف القرية ،و�أُعطي ال�شيخ
نظرا للمتاعب التي تكبدها،
نا�رص بن علي من �صور 30
دوالرا؛ ً
ً
ونفقات الطعام ،وغري ذلك ،بالإ�ضافة �إىل ذلك مت توزيع بع�ض
�ألب�سة الر�أ�س والقهوة وال�سكر ،وقد �أُعطي لل�سيد خيمجي رامدا�س
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أمرا بالدفع ال�شهري لإيجار خمزن البنزين؛ �أي  25روبية،
من �صور � ً
و 10دوالرات لوكيل خمزن البنزين(R.,O.,Vol.2,R/15/6/89, 26
.)November,1932,p162-163
مي�ض وقت طويل على هذا االتفاق حتى ن�شب خالف بني
مل ِ
�شيخ اجلزيرة والربيطانيني حول النفقات اخلا�صة ببنزين املهبط
وتفريغ الوقود يف جزيرة م�صرية والبالغة  238دوالرا عام 1933م
انتهت بتحكيم مندوب ال�سلطان بامل�س�ألة ،ودفع 170
دوالرا(.)46
ً
ب :تو�سيع الت�سهيالت اجلوية والبحرية قبيل احلرب العاملية
الثانية
�أر�سل الربيطانيون بعثة �شالنجر ( )Challengerعام 1939م
كان هدفها يف الظاهر طب ًيا؛ لعالج املر�ضى بينما كانت �أهدافها
اخلفية توطيد العالقة مع �سكان اجلزيرة يف الوقت الذي كان العامل
على �أبواب احلرب العاملية الثانية؛ بهدف التمهيد حل�صول بريطانيا
على مزيد من الت�سهيالت على �أر�ض اجلزيرة ،ثم درا�سة واقع اجلزيرة
ب�صورة �شاملة (.)R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, 169
بد�أت البعثة رحلتها �إىل جزيرة م�صرية يف  26كانون ثاين
1939م وانتهت يف � 8شباط 1939م بقيادة �شلنجر ،يرافقه
التلغرايف الرائد دامون ( ،)Damonوالطبيب كوات�س (،)A.B.Coats
وح�سن -املرتجم الوطني-؛ حيث نزلت البعثة على �أر�ض اجلزيرة
ون�صبت املخيم يف موقع يبعد حوايل � 5أميال �شمال مر�سى �أم
ر�صي�ص (.)R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, p171
ن�صبت البعثة خميمها ،ثم بد�أت ن�شاطها الطبي الظاهري،
فيما �أخذت بدرا�سة واقع اجلزيرة من جميع اجلوانب من جهة
�أخرى ،وبعد ذلك و�صل ال�شيخ خمي�س بن هالل �إىل املخيم ،حماطا
باجلنود امل�سلحني بالبنادق واخلناجر ،ولكن عندما تقدم �إليه
متوترا وع�صب ًيا؛ حيث
الطبيب وا�ستقبله �أظهر الود بالرغم �أ َّنه كان
ً
�رشح له الغر�ض من املخيم ،فعرب عن مدى امتنانه للرعاية الطبية
املقدمة لرعاياه ،واتفق معه على مقابلة الكابنت «�شالنجر» على
ظهر ال�سفينة يوم اخلمي�س � 2شباط ،و�أعطى الطبيب �إذنا بالبقاء يف
اجلزيرة ،وا�صطياد الغزالن ،وو�ضع عالمات امل�سح (R.O., Vol.,2.
.)R/15/6/87, 9th April1934, p172
كان �أهايل اجلزيرة ي�شكون يف �أهداف البعثة بالرغم � َّأن
ظاهرها طبي �إن�ساين ،وظهرت هذه ال�شكوك يف مواقف كثرية؛
دوا هربت الن�ساء والأطفال
فعندما و�صل الطبيب مع البعثة �إىل بلدة َّ
وهم ي�رصخون «الفرجنة جا�ؤوا» (الأوروبيون قادمون)؛ حيث
وبينت لهم �أنها جاءت
متكنت من جمع عدد قليل من املواطننيَّ ،
لعالج املر�ضى ،وبينما كان ال�سكان خجولني يف البداية ،والن�ساء
خمتب�آت يف منازلهن ب�صورة غري ودية كان �شيخ البلدة �أبو �سامل بن
�أحمد وديا وم�ضيافا ،لكنه عرب عن خوف القرويني من �أعالم امل�سح
التي �أقيمت يف اجلزيرة (R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934,
.)p171
حر�ص طبيب البعثة على مقابلة �شيخ اجلزيرة � ،اَّإل � َّأن �أبا �سامل
يخف احتقار ال�سكان لل�شيخ ،الذي مي�ضي معظم �أوقاته يف ُعمان،
مل ِ
ولكنه يزور اجلزيرة لب�ضعة �أيام كل �شهر .ووعد بنقل ر�سالة الطبيب
�إىل ال�شيخ وحماولة حمله على القدوم �إىل املخيم (R.O., Vol.,2.
) R/15/6/87, 9th April1934, p172
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عندما بد�أ املواطنون بالو�صول �إىل املخيم يف �صباح 2
�شباط من قرى �أخرى ،جاء ال�شيخ و�سط موكب من املواطنني مكون
من  80 - 70عرب �سهل ،وعندما ا�ستقبلهم الطبيب كان ال�شيخ يف
حالة ع�صبية ،ودون �أدنى اهتمام باالجتماع املوعود مع �شلنجر؛
حيث �سمع الطبيب �أحد التجار ين�صح ال�شيخ ب� َّأن ي�أمر البعثة ب�إزالة
عالمات امل�سح ومغادرة اجلزيرة؛ ل َّأن الطبيب رف�ض � ْأن يعطيه مزي ًدا
من العالج �سابقا ،وبالرغم � َّأن ال�شيخ �أظهر الود بعد ذلك � ،اَّإل �أ َّنه
اعتذر عن الذهاب �إىل منت ال�سفينة؛ خ�شية � ْأن يطلق عليه �أتباعه النار
عندما يعود (.)R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, p174
دوا؛ لر�ؤية املر�ضى ،و�أثناء الت�صوير على
وعندما زار الطبيب َّ
ال�شاطئ اقرتب منهم جندي حامال بندقيته مهد ًدا �أع�ضاء البعثة،
متهما �إياهم بالتج�س�س (R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934,
 .)p174كما زار ال�شيخ خمي�س املخيم ،وذكر �أ َّنه �سيبقى يف اجلزيرة
حتى يتم فكه؛ حلماية البعثة من �أي اعتداءات (R.O., Vol.,2.
.)R/15/6/87, 9th April1934, p175
بالرغم من الأهداف ال�سيا�سية لهذه البعثة � اَّإل �أ َّنها قدمت
نظرا لغياب �أي خدمات �صحية يف اجلزيرة
خدمات �صحية كثرية؛ ً
يف ال�سابق؛ فقد ح�رض عدد كبري من املر�ضى للعالج ب�صورة يومية،
دوا .و�أحيانا كان
مبا فيهم �شيخ �أم ر�صي�ص �صالح بن �سعيد ،و�شيخ َّ
دوا؛ لر�ؤية املر�ضى
الطبيب يخرج من املخيم للعالج كما ح�صل يف َّ
الذين مل يتمكنوا من ال�سري �إىل املخيم .و�أ�صبح القرويون �أكرث و ًدا مع
البعثة ،لدرجة �أ َّنهم قدموا هدايا عديدة للطبيب ،وكان ي�أتي مر�ضى
من الرب الرئي�سي كما ح�صل عندما جاء قارب من حموت يقل �أربعة
من املعاقني يرغبون بالعالج (R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th
.)April1934, p172-174
وهكذا متكَّنت البعثة من تقدمي الرعاية الطبية ل  64مري�ضا،
بدوا
جتارا �أو ً
 16منهم مل يكونوا مواطنني من م�صرية ،ولكن كانوا ً
ُرحلاً من الرب الرئي�س؛ حيث �أتى بع�ضهم ال�ست�شارة الطبيب ،والبع�ض
الآخر للعالج (R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, p175-
.)176
كما مت �إجراء  15عملية �صغرى حتت تخدير عام �أو مو�ضعي
مثل :فتح الأمعاء ،عمليات البوا�صري ،ا�ستئ�صال �أورام �سطحية،
وخلع الأ�سنان ،و�أ�شارت البعثة �إىل �أهم الأمرا�ض التي كانت �شائعة
يف اجلزيرة :كالتيفوئيد ،الدزنطاريا ،ال�سل و�أمرا�ض العيون ،بينما
كان مر�ض اجلدري ي�صيب ال�سكان مرة �/سنويا؛ حيث تويف ب�سبب
(دوا)
هذا املر�ض قبل �شهرين من وجود البعثة  15طفال يف بلدة َّ
لوحدها ،فيما اقت�رص انت�شار مر�ض املالريا فقط بني ال�سكان الذي
عا�شوا على الرب ال ُعماين .كما متت مواجهة عدة حاالت من الزهري
مبا يف ذلك مر�ض ال�سيالن وال�سفل�س الوالدي وال�سفل�س الثانوي
والثالثي ،ف�ضلاً عن معاينة �أربع حاالت من ال�رسطان يف مراحل
مت�أخرة (.)R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, p176
كان هناك �صعوبة لفح�ص الن�ساء املري�ضات اللواتي يعانني
دوا
من �أمرا�ض حادة؛ لأ�سباب دينية .وكانت �إحدى املري�ضات يف َّ
لها فتحة كبرية حتت العظم وغرغرينا يف �أ�صابع القدم؛ ل َّأن زوجها
طعنها بخنجر عام1938م؛ خليانتها له مع �شخ�ص �آخر ،ورف�ض
�أقاربها عملية البرت بالرغم من اجلهود التي بذلها �أبو �سامل وال�شيخ
لإجراء عملية البرت (R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April 1934,
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.)p176
ح�صلت البعثة على كثري من اخلربات القيمة ،وكانت معظم
الأدوية التي مت ا�ستخدامها متوفرة لدى البعثة ،وكلفتها ب�سيطة
يف متاجر الأدوية .ف�ضال عن تقدمي املالحظات على ال�شخ�صيات
والنباتات واحليوانات يف اجلزيرة ،)47(.ثم غادرت البعثة يف 8
�شباط 1939م (.)R.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April1934, p171
.جحتويل الت�سهيالت التي ح�صلت عليها خالل احلرب
العاملية الثانية يف جزيرة م�صرية من ت�سهيالت م�ؤقتة مرتبطة
يف احلرب �إىل ت�سهيالت دائمة لأغرا�ض قوات �سالح اجلو امللكي
الربيطاين 1945 – 1939م و�إبعاد القوى املادية وال�صديقة عن
اخلليج والطريق �إىل الهند
�أخذت ت�سعى وزارة الطريان الربيطانية ابتداء من �شباط
1944م على ا�ستمرار متتعها بالت�سهيالت التي متتعت بها قواتها
بدل من
اجلوية يف جزيرة م�صرية خالل احلرب ب�صورة دائمة اً
و�ضعها على �أ�س�س وترتيبات م�ؤقتة وقت احلرب؛ فحتى �شباط
1942م كان يوجد �رسب من الطائرات يف اجلزيرة ،ومرافق هبوط
طارئة للطوافات يف �أم ر�صي�ص .وكانت هذه الرتتيبات تعترب
ذات �أهمية حيوية �ضد الغوا�صات املعادية وعمليات اال�ستطالع،
واعتربتها بريطانيا القاعدة الأكرث �إقناعا يف املنطقة؛ لأ َّنها متتلك
ميزه القدرة على مقاومة هجوم الأعداء واال�ضطرابات القبلية م ًعا
(.)R.O.,Vol.2.R/15/6/110,R.A.F. 17th February 1944,p181
كما اعترب املطار هناك ذا �أهمية كبرية �أي�ضا؛ كرابط يف
نظرا
الطريق اجلوي اجلنوبي املار باجلزيرة باجتاه �رشق �آ�سيا؛ ً
لزيادة ا�ستخدامه خالل احلرب اليابانية؛ حيث تطور تدفق الطائرات
�إليه بعي ًدا عن م�سار اخلط ال�شمايل .وبالرغم من اعتبار الربيطانيني
امل�سار ال�شمايل يف الظروف العادية �أكرث مالءمة و�أف�ضل موق ًعا من
الناحية اال�سرتاتيجية � ،اَّإل � َّأن امل�سار اجلنوبي االحتياطي ظل �رضوريا
خالل احلرب و� ْإن بقي ثانويا بالن�سبة للم�سار ال�شمايل يف وقت ال�سلم،
وكانت �سلطة الطريان املدين ووزارة الطريان الربيطانيتني حتر�صان
على اعتبار امل�س�ألة كمتطلب ا�سرتاتيجي؛ مع �رضورة �إبعاد الطريان
املدين بعد احلرب عن هذا امل�سار (R.O.,Vol.2.R/15/6/110,R.A.F.
.)17th February 1944,p181
ف�ضلت وزارة الطريان الربيطانية الرتتيب للإبقاء على اخلط
َّ
اجلنوبي يف وقت ال�سلم كما هو يف وقت احلرب ،و�رضورة امتالك
بريطانيا ال�صالحية الكاملة بخ�صو�ص تطوير اجلزيرة لغايات
ع�سكرية ،وح�صولها على �سلطة كافية لل�سيطرة على ال�سكان
املحليني ،و�إبعاد اال�ضطرابات القبلية؛ لذلك اقرتحت �رضورة
فورا� ،أو �إبرام معاهدة حول �إن�شاء قاعدة جوية على
�رشاء اجلزيرة ً
�رشوط م�شابهة لتلك التي تتمتع بها القوات اجلوية امللكية يف
م�رص والعراق (R.O.,Vol.2.R/15/6/110,R.A.F. 17th February
.)1944,p181-182
قرر املقيم الربيطاين يف اخلليج احل�صول على وجهة نظر
كل من الوكيل ال�سيا�سي املبدئية يف م�سقط ،وحكومة الهند قبل � ْأن
تدر�س احلكومة الربيطانية املو�ضوع ،واحل�صول على اقرتاحات
الوكيل ال�سيا�سي حول كيفية حتقيق متطلبات و�رشوط وزارة
الطريان بال�شكل الأمثل ،مع تف�ضيله يف هذه املرحلة طرح املو�ضوع

�أمام ال�سلطان كمقرتح ل�رشاء �أو ت�أجري اجلزيرة بدال من عقد املعاهدة
(.)R.O.,Vol.2.R/15/6/110,R.A.F. 17th February 1944,p182
رد الوكيل ال�سيا�سي الربيطاين يف م�سقط على �أ َّنهم ح�صلوا على
ت�سهيالت خالل فرتة احلرب ،ال �سيما ال�سماح للحرا�س الع�سكريني
بالتواجد دون �أي اعرتا�ض من قبل ال�سلطان؛ لذلك كان مهما درا�سة
م�س�ألتي :اال�ستمرار يف بقاء الت�سهيالت وقت ال�سلم ،وال�سلطة املدنية
على ال�سكان املحليني (R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 20th February
 ، )1944, p183ور�أى � َّأن ال�رشاء املبا�رش �سيحل كل امل�شكالت � ،اَّإل
�أ َّنه قد مي�س مركز ال�سلطان مع القبائل �إذا ما تنازل عن �أر�ض �إىل
الأجانب � ،اّإل � َّأن هذا لن يح�صل يف حالة الإيجار ،وفيما يتعلق يف
اال�ستمرار يف بقاء الت�سهيالت يف وقت ال�سلم ف� َّإن الفرتة الزمنية
غري املحددة ينبغي � اَّأل متثل �أي م�شكلة كما هو احلال يف خور
كاوي(. )R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 20th February 1944, p183
كما كان هناك �صعوبة كبرية يف �إعطاء ال�سلطة املدنية على
ال�سكان املحليني للربيطانيني؛ ل َّأن ذلك ي�شعر ال�سلطان بانتقا�ص
�سيادته؛ لذلك اقرتح الوكيل كخطوة تكتيكية طرح ال�رشاء �أوال
مع بقائهم م�ستعدين؛ للت�سوية على �أ�سا�س الإيجار؛ ل َّأن لدى
الربيطانيني فعال العديد من الت�سهيالت واملرافق العديدة دون
مقابل (.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 20th February 1944, p183
واجهت املخطط الربيطاين لال�ستحواذ على اجلزيرة ب�صورة
كاملة العديد من العقبات والعراقيل كان �أهمها:
 .1االتفاق األجنلو فرنسي عام 2681م()84
ن�ص االتفاق الأجنلو فرن�سي على اتفاق الدولتني على
احلفاظ عل ا�ستقالل م�سقط � ،اَّإل � َّأن الربيطانيني عقدوا اتفاقية عام
1891م( )49مع �سلطان م�سقط مناق�ضة لالتفاق الأجنلو فرن�سي
أرا�ض من دولة م�سقط ،مما �أوقع احلكومة
وجتيز لهم اال�ستحواذ على � ٍ
الربيطانية يف حرية من �أمرها ،فبالرغم � َّأن املقيم ال�سيا�سي اعترب
ال�رشاء املبا�رش للجزيرة مفي ًدا � ،اَّإل �أ َّنه كان يرى �رضورة التفكري
يف النقاط التالية (R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 81/26. 3rd March
:)1944, p184
1.1هل الإعالن الأجنلو– فرن�سي 1862م ي�ستثني �رشاءهم
اجلزيرة؟ فعندما متت مناق�شة م�سائل م�شابهة �ساب ًقا كانت الإجابة
� َّأن البيع لن ي�ؤدي �إىل حرمان ال�سلطان من ا�ستقالله ،و� َّأن اتفاقية
عام 1891م تن�ص �رصاحة على �إمكانية بيع مناطق للربيطانيني،
وعالوة على ذلك ف� َّإن االهتمام الفرن�سي �آنذاك باجلزيرة كان
معدوما ،ومل تكن يف موقع لإثارة �أي اعرتا�ضات (R.O.,Vol.2,
ً
)R/15/6/110, 81/26. 3rd March 1944, p184؛ لأ َّنها كانت حمتلة
من قبل �أملانيا.
2.2هل اتفاقية 1891م ت�ستثني ح�صول �أي �سلطة �أجنبية
عدا بريطانيا على مطار؟ (R.O., Vol.2, R/15/6/110, 81/26. 3rd
.)March 1944, p184
ما ال�سعر الذي يفكر به �سالح اجلو امللكي ل�رشاء اجلزيرة؟
فعلى �سبيل املثال كان ال�سعر بالن�سبة جلزيرة خ�صب 12000
جنيه �إ�سرتليني ،و 135000جنيه �إ�سرتليني بالن�سبة جلوادر(.)50
يف حني ال يوجد مب�صريه �أي عائد ي�ستحق الذكر �سوى �أ َّنها قطعة
متاما لإمكاناتها اجلوية،
كبرية من الأر�ض ،و� َّأن ال�سلطان مدرك ً
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ولكنه ح�سا�س ج ًدا حول �أي تنازل عن الأر�ض ،وال يتوقع املقيم
�أي تقدم حتت �سعر ع�رشة لخ( ،)51غري � َّأن حكومة الهند مل تف�صح
عن وجهات نظرها حول هذا املو�ضوع (R.O.,Vol.2, R/15/6/110,
).81/26. 3rd March 1944, p184
3.3هل در�س �سالح اجلو امللكي مبادلة جزيرة كوريا موريا
مب�صرية؟ ال �سيما � َّأن كوريا موريا غري م�أهولة ،ولي�ست مفيدة لهم،
قبول
ف�ضلاً عن � َّأن التبادل �سيحفظ ماء وجه ال�سلطان ويجعله �أكرث اً
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 81/26. 3rd March 1944, p184
َّ �4.4إن طلب �سالح اجلو امللكي حكم ال�سكان املحليني �س ُيواجه
مبعار�ض ًة �شديد ًة من ال�سلطان؛ حلر�صه على مناطق نفوذه و�سيطرته
على مواطنيه ،ولن يتنازل ال�سلطان عن �أي �سلطة عليهم �أبدا� ،إال
�إذا ا�شرتى الربيطانيون اجلزيرة مبا�رشة .ولكن هل وجود ال�سيطرة
كاف ل�سالح اجلو امللكي؟ (R.O., Vol.2, R/15/6/110,
ال�سيا�سية ٍ
.)81/26. 3rd March 1944, p184
5.5ينوي ال�سلطان ال�سفر �إىل القاهرة ما بني  25و� 30آذار؛
مبكرا قبل ذلك التاريخ ،فعليه �أو
قرارا ً
لذلك ف�إذا ما تطلبت امل�س�ألة ً
على نائبه � ْأن يلتقي ال�سلطان؛ للبت باملو�ضوع قبل ذلك التاريخ؛
ل َّأن ال�سلطان مفاو�ض قدير ب�صورة كبرية ،و�سوف لن يوافق على �أي
�شيء ب�رسعة (R.O.,Vol.2, R/15/6/110, 81/26. 3rd March 1944,
.)p184
اتفقت حكومة الهند مع وجهة نظر املقيم الربيطاين يف
اخلليج حول �أثر الإعالن الأجنلو فرن�سي لعام 1862م واتفاقية
عام 1891م ،و� َّأن �ضمان ا�ستقالل م�سقط ال ين�ص ح�سب ر�أيهم
على منع ت�سوية ب�رشاء جزيرة م�صرية �أو بتبادل جلزر كوريا موريا؛
لذا يجب � اَّأل يتم �إعاقتهم من قبل �أي ردود فعل فرن�سية حمتملة يف
�ضوء حاجتهم امللحة ،وغياب االهتمام الفرن�سي يف تلك املنطقة
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110,81/26, 11th March 1944,186
كما اتفقت معه حول حق بريطانيا يف اال�ستمالك و�إن�شاء
مطار يف اجلزيرة وا�ستبعاد باقي القوى؛ ل َّأن املنطقة خدمت جي ًدا
مبهابط قامت حكومة الهند الربيطانية ببنائها ،واعتربت التبادل
املقرتح جلزر كوريا موريا فكرة ممتازة قد ُت�سِ ِّهل اال�ستحواذ عليها،
و�أ َّنها تخدم ال�سلطان يف ا�ستبعاد النقد له من خمتلف املناطق
(.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110,81/26, 11th March 1944,186
ور�أت عدم �إثارة م�س�ألة ال�سيطرة على ال�سكان املحليني � اَّإل
يف حالة اال�ستئجار؛ ل َّأن ال�سيطرة �ستنتقل تلقائ ًيا �إىل احلكومة
الربيطانية يف حالة ال�رشاء .ومع ذلك ر�أت وجوب �أخذ �صعوبات
ال�سيطرة املحتملة على ال�سكان بعني االعتبار كواحدة من
�سلبيات احل�صول على اجلزيرة عن طريق اال�ستئجار (R.O.,Vol.2,
 ،)R/15/6/110,81/26, 11th March 1944,186لذلك قامت حكومة
الهند بو�ضع �أهداف املفاو�ضات ح�سب الأوليات التالية:
1.1تبديل م�صرية بجزر كوريا موريا م�ضافا �إليها تعوي�ضات
نقدية.
2.2ال�رشاء املبا�رش.
3.3اال�ستئجار :واقرتحت � ْأن يتم �إعطاء تعليمات للمقيم
الربيطاين؛ للتفاو�ض تدريج ًيا على هذه الأ�س�س (R.O.,Vol.2,
.)R/15/6/110,81/26, 11th March 1944,187
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تلقت وزارة الهند( )52يف � 21آذار 1944م ردو ًدا من
املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج الفار�سي وحكومة الهند حول
مو�ضوع ال�رشاء املقرتح �أو ا�ستئجار جزيرة م�صرية (R.O.,Vol.2,
)R/15/6/110,81/26, 11th March 1944,188؛ و�أكدت � َّأن االتفاقية
اخلا�صة لعام 1891م بني بريطانيا و�سلطان م�سقط قد ال تعترب
كلها متفقة مع �رشوط الإعالن الأجنلو-فرن�سي لعام 1862م؛ لذلك
مل تر�سلها احلكومة الربيطانية ب�شكل ر�سمي �إىل احلكومة الفرن�سية،
� اَّإل بعد � ْأن تفجرت �أزمة بندر غي�صة حول رغبة احلكومة الفرن�سية
�إن�شاء حمطة للفحم احلجري عام 1899م()53؛ حيث �أخرب م�ساعد
القن�صل الفرن�سي يف ُعمان ال�سلطان ب�أ َّنه ال يعرتف ب�إن�شاء هذه
املحطة؛ لأ َّنها تتعار�ض مع �إعالن عام 1862م(R. O., Vol.2,
. )R/15/6/110, 21st March 1944, p188
راف�ضا لإن�شاء هذه
� اَّإل � َّأن املوقف الربيطاين الذي كان
ً
املحطة؛ بحجة خمالفتها لت�رصيح 1862م الذي ي�ضمن ا�ستقالل
م�سقط ،ف� َّإن هذا التف�سري لفحوى هذا الإعالن الذي قبلته احلكومة
كبريا للربيطانيني؛ ل َّأن
إحراجا ً
الفرن�سية قد �سبب يف نهاية املطاف � ً
الفرن�سيني ا�ستطاعوا ا�ستخدامه �ضدهم دائما؛ ملنعهم من احل�صول
على �أي عقود �إيجار لأرا�ضي م�سقط بنف�س الطريقة التي ا�ستخدموها
�ضدهم يف هذه احلادثة (R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st March
.)1944,p188
لهذا ال�سبب عندما رغبت احلكومة الربيطانية عام 1934م
بناء ميناء بحري يف خور كاوي يف م�صرية ف�إ َّنها طلبت موافقة
ال�سلطان على ذلك دون � ْأن يكون هناك �أي طلب للت�أجري؛ بحجة
�أ َّنه ما دام يتم ا�ستخدام اجلزيرة لغايات اال�سرتاحة ،وبناء بع�ض
املباين ال�صغرية دون رفع العلم الربيطاين� ،أو بناء �أعمال دفاعية� ،أو
احل�صول على �أي حقوق مناطقية� ،أو �سيادية �أو �إثارة م�س�ألة ال�سيطرة
على رعايا م�سقط وغريها من احلقوق التي مت�س �سيادة ال�سلطان
على م�سقط؛ ف� َّإن ذلك لن يثري اعرتا�ض الفرن�سيني مبوجب �إعالن
1861م (R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st March 1944,p188-
. )189
وانطال ًقا مما �سبق رغبت وزارة الهند يف حالة اندالع احلرب
يف ا�ستخدام خور كاوي � اَّإل � َّأن ذلك لن يكون مت�سقا مع موقفها
�سيعر�ض الربيطانيون لتهمة خمالفة
كدولة حمايدة ،وهو ما
ٍّ
�إعالن 1862م ،لذا ال ميكن التغلب على هذه ال�صعوبة � اَّإل ب�إقناع
�سلطان م�سقط ب� ْأن يكون طرفًا يف احلرب ،غري � َّأن موقف م�سقط يف
هذه احلرب ظل تكتيك ًيا حماي ًدا (R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st
.)March 1944,pp188-189
كما ات�ضح للوزارة � َّأن ما تطلبه وزارة الطريان الربيطانية
يتجاوز ب�شكل كبري الت�سهيالت املحدودة التي مت احل�صول عليها يف
خور كاوي عام 1934م؛ ب�سبب ا�شرتاطها وجود قاعدة دائمة ل�سالح
اجلو امللكي التي �ست�ستخدم لغايات ا�سرتاتيجية (ت�شمل بناء �أعمال
دفاعية) ،وال�سيطرة على ال�سكان املحليني ،وبالرغم من اتفاق حكومة
الهند واملقيم ال�سيا�سي على �رضورة � ْأن تتجاهل بريطانيا الإعالن
الأجنلو فرن�سي لعام 1862م؛ � اّإل �أ َّنه مل يعد للفرن�سيني �أية م�صالح
يف م�سقط ،كما �أ َّنهم لي�س يف موقف لإثارة �أي اعرتا�ضات(R. O.,
Vol.2, R/15/6/110, 21st March 1944,pp188-189 ;R.O.,Vol.2,

. )R/15/6/110, p193
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كما ات�ضح لها �أي�ضا � َّأن وزارة اخلارجية كانت حتر�ص على
جتنب االعتداء على حياد م�سقط بالرغم من �أ َّنها كانت ترغب يف
ا�ستخدام خور كاوي كم�ستودع يف زمن احلرب ،على � ْأن يتم تغطية
موقفها من خالل جعل م�سقط طرفًا يف احلرب؛ لذلك ف�إ َّنها ترى
�رضورة التوقف عن ا�ستخدام خور كاوي؛ ل َّأن بريطانيا ت�ستحوذ
فعليا على قاعدة يف جزيرة م�صرية تتمتع ب�سيطرة كاملة عليها
(R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st March 1944,pp188-189
 .);R.O.,Vol.2, R/15/6/110, p193و� َّأن احلرب العاملية الثانية
اندلعت دون � ْأن يتم حتديد الطريقة التي يتم التعامل بها مع الأمور؛
فقد بقيت م�سقط من الناحية الفنية حمايدة بالرغم من موافقة
ال�سلطان يف بداية احلرب على �إعطاء الربيطانيني �أي ت�سهيالت
بحرية �أو جوية قد يحتاجونها يف �أرا�ضيه مقابل �ضمان حمايته
�ضد �أي هجوم خارجي ،و� ْأن يكون طرفًا يف معاهدة ال�سالم من
الناحية التي تهم �أرا�ضي وم�صالح م�سقط.
دعم التحالف الربيطاين مع الفرن�سيني يف احلرب موقفهم
لقد َّ
يف اجلزيرة يف بداية احلرب عندما مت التو�صل �إىل هذه الرتتيبات
يف ت�رشين1939 2م ،وكان الربيطانيون م�ستعدين لتربير موقفهم
بظروف احلرب فيما لو احتج الفرن�سيون على هذه الرتتيبات
باال�ستناد �إىل �إعالن 1862م التي جعلته احلرب بحكم املنتهي،
ال �سيما �أ َّنهم ميلكون قاعدة يف جزيرة م�صرية تابعة ل�سالح اجلو
امللكي كجزء من �إجراءاتهم احلربية ال�رضورية ،وبالتايل ف�إ َّنهم مل
يفعلوا �أي �شيء من �ش�أنه انتهاك ا�ستقالل ال�سلطان.
لذلك ر�أت وزارة الهند ب�أ َّنه �إذا ما وافقت وزارة اخلارجية
ف�إ َّنهم قد يتجاهلوا �أي �صعوبة حمتملة مع الفرن�سيني نا�شئة عن
�إعالن 1862م .على اعتبار � َّأن هناك �شكوكً ا حول قانونية ما قام
به �سال�سبريي ( )Salisburyوزير اخلارجية الربيطاين عام 1899م؛
ل َّأن اعرتا�ضه خمالف التفاق بريطانيا مع ال�سلطان عام 1891م
الذي مبوجبه ي�سمح له بالتخلي عن �أو �إيجار جزء من �أرا�ضيه
لربيطانيا واملخالف �أ�صلاً ال�ستقالل حاكم م�سقط مبوجب الإعالن
الأجنلو فرن�سي (.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110, pp193-194
وللتغلب على �صعوبة االعرتا�ض الفرن�سي وفق �إعالن
1862م ف� َّإن حكومة الهند اقرتحت البدء باملفاو�ضات مع ال�سلطان
ح�سب الأولويات التالية:
1.1مبادلة جزيرة م�صرية بجزر كوريا مع تعوي�ض نقدي،
وقد يكون مثل هذا التبادل مفي ًدا يف املحافظة على ماء وجه ال�شيخ،
وقد يكون حجة مفيدة �ضد اعرتا�ضات الفرن�سيني� ،أو غريهم من
القوى اخلارجية وفق �إعالن 1862م.
2.2ال�رشاء املبا�رش ،وفيما يخ�ص ال�سعر فقد اقرتح ب�شكل
اجتهادي مبلغ  75000جنيه �إ�سرتليني كحد �أدنى متوقع.
3.3اال�ستئجار ،والذي قد يكون ملدة � 99سنة.
مبوجب �أي من احللني الأوليني ف� َّإن ال�سيادة على اجلزيرة
وال�سيطرة على ال�سكان �ستكون بيد احلكومة الربيطانية ،ويرى
كثريا ب�سلطته على
املقيم ال�سيا�سي � َّأن ال�سلطان الذي يتم�سك
ً
مواطنيه لن يفقد هذه ال�سلطة يف حالة الإيجار ،وهذه احلجة تدعم
بدل من اال�ستئجار (R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st
خيار ال�رشاء اًّ
.)March 1944,pp188-189 ;R.O.,Vol.2, R/15/6/110, p193

ر�أت حكومة الهند � َّأن هناك عد ًدا من النقاط التي �أثارها
هذا املقرتح؛ بحيث يتطلب الأمر مزي ًدا من الدرا�سة ،و�أ َّنه �سيكون
من املنا�سب كخطوة �أوىل درا�سة املو�ضوع يف اجتماع لوزارات
متعددة .و�إذا ما وافقت وزارتا :الطريان واخلارجية ف�سوف جتري
الرتتيبات للقيام بهذا العمل (R. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st
.)March 1944,p189
بقي هناك بديل رابع اقرتحته وزارة الطريان وهو منحها
مبوجب معاهدة قاعدة جوية ب�رشوط �شبيهة بتلك التي يتمتع بها
�سالح اجلو امللكي يف م�رص والعراق � .اَّإل � َّأن هذا الرتتيب مل حتبذه
وزارة الهند؛ لأ َّنه يف حالة م�رص والعراق كانت القاعدة اجلوية
جزءا من ت�سوية معاهدة عامةَّ � ،أما يف حالة م�سقط فيجب
امل�رشوطة ً
اعرتا�ضا فرن�س ًيا
� ْأن يكون للربيطانيني معاهدة خا�صة؛ مما �سيثري
ً
.)R.O.,Vol.2, R/15/6/110, pp193
اتفقت الوزارات ذات العالقة يف  30ني�سان 1944م على
ال�سعي لنيل موافقة احلكومة الربيطانية على البدء باملحادثات مع
ال�سلطان حول الأ�س�س املقرتحة ،و�أ َّنه ميكن التغلب على ال�صعوبة
وف�ضلت
الناجمة عن �إعالن  1862من خالل جتاهل الفرن�سينيَّ .
وزارة الهند قبل � ْأن يتم طرح املو�ضوع للموافقة احل�صول على
وجهات نظر املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج حول مالحظات حكومة
الهند على النقاط التالية (R.O., Vol.2, R/15/6/110, 30th April
.)1944.، p190
1.1مع الأخذ بعني االعتبار احلاجة احليوية؛ لت�أمني جزيرة
م�صريه لغايات �سالح اجلو امللكي ف� َّإن وزارة الهند ت�س�أل املقيم �إذا
ما كان يعترب مبلغ  10لخ روبية كحد �أعلى منطقي؛ ليتم التفاو�ض
حوله مع ال�سلطان �أم �أ َّنه ين�صح ب�سعر �أعلى؟ وما �أثر عر�ض مبادلة
جزر كوريا موريا بجزيرة م�صرية مع دفع تعوي�ض مايل؟ وما
الرقم املنطقي الذي يقدره لعقد �إيجار ملدة � 99سنة؟ (R.O., Vol.2,
.)R/15/6/110, 30th April 1944. p190
2.2متت الإ�شارة �إىل �أ َّنه مع وجود دائم ل�سالح اجلو امللكي
يف م�صرية ف� َّإن �سكان اجلزيرة املحليني �سيزدادون ،و�سيكون هناك
طلب لبع�ض الإداريني وب�شكل خا�ص ال�رشطة ،ويف حالة ال�رشاء
ف�سيطبق القانون الربيطاين على اجلزيرة؛ لأ َّنها �ست�صبح �أرا�ضي
بريطانية .و�سكانها مواطنون بريطانيون ،وفيما يخ�ص امل�س�ؤولية
الإدارية ف� َّإن هناك ثالثة احتماالت :و�ضعها �ضمن �صالحيات املقيم
ال�سيا�سي يف اخلليج� ،أو �إحلاقها يف م�ستعمرة عدن� ،أو ربطها فنيا
بعدن على �أن يديرها املقيم ال�سيا�سي والوكيل ال�سيا�سي يف م�سقط
كما هو احلال يف جزر كوريا موريا (R.O., Vol.2, R/15/6/110,
.)30th April 1944.، p190
طلبت وزارة الهند من املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج العربي
تعليقاته على هذه النقاط ور�أيه حول طبيعة الأجهزة الإدارية
املطلوبةَّ � .أما فيما يخ�ص االت�صال مع ال�سلطان ،ف� َّإن وزارة الطريان
ترغب يف �إكمال املفاو�ضات ب�أ�رسع وقت ممكن .ولكنها مل تكن يف
موقع لتعطي املقيم تعليمات نهائية ،مف�ضلة االنتظار حلني عودة
ال�سلطان من ال�رشق الأو�سط (R.O., Vol.2, R/15/6/110, 30th April
.)1944.، p190
فهم املقيم ال�سيا�سي الربيطاين من وزير الهند بيللي ()Pelly
80

جزيرة مصيرة ُ
العمانية في االستراتيجية البريطانية 1945 - 1930م (دراسة في الوثائق البريطانية)

يف � 10أيار 1944م �أ َّنه يف�ضل االت�صال مع ال�سلطان على �أ�سا�س
مبادلة منطقة (جزر كوريا موريا) �إ�ضافة �إىل تعوي�ض مايل� ،أو
�رشاء مبا�رش مقابل مبلغ كبري� ،أو ا�ستئجار ملدة � 99سنة10th May
.,1944, p191 R.O,Vol.2, R/15/6/110
ومل يختلف املقيم مع وزير الهند الذي يرى � َّأن على
الربيطانيني عر�ض  15لخ روبية يف حال تبادل الأرا�ضي و20
لخ يف حالة ال�رشاء .وفيما يخ�ص �سعر الإيجار؛ فقد ا�ست�شهد املقيم
يف حاالت عديدة منها :البحرين التي ح�صلت على  14000روبية
�سنويا من ت�أجري مطارها ،وح�صلت ال�شارقة على  32000روبية؛
لذلك ف�إ َّنه ال يعتقد � َّأن مبلغ �أقل من  50000وبزيادة نقدية مقدارها
 1لخ روبية �سيالئم ال�سلطان (R.O,Vol.2, R/15/6/110, 10th May
.)1944, p191
ر�أى املقيم � َّأن خيار املبادلة هو امل�سار املعقول الوحيد؛
ل َّأن خيار ال�رشاء �سريف�ضه ال�سلطان؛ مما ي�شكل �إهانة ال مربر لها
للمقيمية يف اخلليج العربي ،وربط جميع امل�شاكل يف م�صرية
�سواء كانت اقت�صادية �أو �إدارية مب�سقط ،و�إعطاء الوكيل ال�سيا�سي
�صغريا �سيكون كاف ًيا
الوالية الق�ضائية الالزمة؛ حيث � َّإن موظفًا
ً
(.)R.O,Vol.2, R/15/6/110, 10th May 1944, p191
ير امل�ست�شار القانوين لوزارة الهند �أي �إمكانية للتمييز
مل َ
الفعلي بني ما تريده وزارة الطريان؛ مما كانت فرن�سا ممنوعة من
احل�صول عليه يف عام 1899م ،غري � َّأن عملية البيع دون �أي �ضغط
�سيا�سي على ال�سلطان ف�إنها �ستكون مفيدة مال ًيا له ،و� َّأن عملية
ال�رشاء ال ميكن اعتبارها عملاً ال يت�سق مع تعهدهم باحرتام ا�ستقالل
م�سقط� ،أو تعد ًيا على ا�ستقاللها؛ كما هو احلال عندما ا�شرتت
الواليات املتحدة الأمريكية والية لويزيانا من نابليون عام 1803
ف�ضل لدى
مقابل  3,000,000مليون جنيه �إ�سرتليني ،بالرغم انه َّ
القيام مبفاحتة ال�سلطان تقدمي اقرتاح الإيجار فقط على � ْأن تكون
احلكومة الربيطانية م�ستعدة عند ال�رضورة لل�رشاء املبا�رش �إذا �أظهر
ال�سلطان �أي تردد؛ ل َّأن ال�سلطان قد يقبل اقرتاح ال�رشاء �إذا كان املبلغ
مغريا (. )R.O.,Vol.2, R/15/6/110, p196
 .2مسألة االمتيازات النفطية
كانت م�س�ألة االمتيازات النفطية من �أهم العقبات التي واجهت
ال�سعي الربيطاين لال�ستحواذ على اجلزيرة والتي حاولت �إيجاد حل
لها؛ فقد اقرتح املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج يف �إطار �إيجاد حل لهذه
املع�ضلة �أ َّنه يف حالة اال�ستئجار �أو البيع ،فمن احلكمة �ضمان بقاء
�أي ملكيات نفطية ت�ستخرج من اجلزيرة بيد ال�سلطان؛ لأ َّنه بخالف
نظرا للخ�سارة التي �سي�شعر
ذلك ف�ست�صبح املفاو�ضات معه معقدةً ،
�أ َّنه تعر�ض لها ،وهو ما تعتقده حكومة الهند  -تدعمها وزارة الهند-
بال يقوم املقيم ال�سيا�سي ب�إثارة مو�ضوع االمتيازات
التي ن�صحت اَّ
النفطية �أمام ال�سلطان؛ لأ َّنه رمبا ال ينتبه �إىل هذا املو�ضوع (R. O,
.)Vol.2, R/15/6/110, 4th July, 1944, p197
ر�أت وزارة الهند �صعوبة البت يف امل�س�ألة النفطية يف ظل
غياب �أي معلومات حول م�ستقبل النفط املتوقع العثور عليه يف
اجلزيرة � ،اَّإل � َّأن �رشاء �أو ا�ستئجار اجلزيرة �سيطرح م�سائل قانونية
(عمان وظفار) امل�ساهمة
�أخرى �إزاء �رشكة تطوير البرتول ُ
املحدودة( )54العاملة هناك؛ لذلك قامت الوزارة بفح�ص امل�س�ألة
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من وجهة نظر قانونية .وبدا � َّأن هناك نقطتني ال بد من درا�ستهما:
الأوىل قيمة امتيازات النفط وموقف �رشكة النفط يف حال مت �رشاء
اجلزيرة ،والثانية �رضورة �ضمان � ْأن ال تتعار�ض �أي عمليات نفطية
على اجلزيرة مع متطلبات �سالح اجلو امللكي � ،اَّإل � َّأن الوزارة الحظت
� َّأن مرافق ومباين املطار املطلوبة لن ت�شغل كامل م�ساحة اجلزيرة
التي ت�صل �إىل  250ميلاً مرب ًعا (R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th
.)July, 1944, p197
تو�صلت الوزارة بعد درا�سة م�ستفي�ضة لهاتني النقطتني
ولالتفاقيات النفطية(� )55إىل �إمكانية الت�أ�سي�س ملتطلبات �سالح اجلو
امللكي على اجلزيرة مبوجب �رشوط االتفاقات القائمة ،بالرغم من
ن�صيحة امل�ست�شار القانوين �أ َّنه يف حالة البيع �أو ا�ستئجار اجلزيرة
ال بد من احل�صول على ت�أكيد من �رشكة النفط؛ حلماية وحفظ مركز
احلكومة الربيطانية ،وذلك من خالل تبادل الر�سائل مع ال�رشكة بعد
انتهاء املفاو�ضات مع ال�سلطان(R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th
. )July, 1944, p197
كما ر�أى امل�ست�شار القانوين لوزارة الهند � َّأن اجلزيرة ت�شكل
جزءا من املنطقة امل�ست�أجرة مبوجب االمتياز الذي منحه ال�سلطان
ً
لل�رشكة .و�إذا كان ال�رشاء املبا�رش �أو تنازل ال�سلطان عن اجلزيرة
ي�صل �إىل احلق يف الدخول �إليها و�إزالة �أي �شيء من الأر�ض ف�إن
االمتياز لن يت�أثر بالبيع (R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th July,
.)1944, p197
كان احلق الذي منحه ال�سلطان لل�رشكة «ح�رصيا يف
اال�ستك�شاف والبحث والتنقيب والإنتاج والربح للمواد املختلفة
املذكورة يف االتفاقية» ،ف�ضال عن احلق يف نقل �أي مادة تك�سبها.
وبالتايل ف� َّإن امل�ست�شار القانوين يرى ب� َّأن بيع اجلزيرة من قبل
ال�سلطان لن ي�ؤثر على االمتياز ،و�ستبقى ال�رشكة خمولة لتنفيذ
وممار�سة حقوقها مبوجبه ،لكن من غري امل�أمون االعتماد على
فر�ضية � َّأن احلكومة الربيطانية �ستكون حممية بالكامل يف مثل هذه
الظروف �سواء باملادة (1/ب) من االمتياز �أو باملادة  7من االتفاق
ال�سيا�سي – ما مل يتم ت�أكيد هذا املوقف وقبوله من قبل ال�رشكة (R.
.)O, Vol.2, R/15/6/110, 4th July, 1944, p197-199
 .3شكل اتفاقية تسليم اجلزيرة
واجهت احلكومة الربيطانية عقبة ثالثة يف �سبيل احل�صول
على اجلزيرة متثلت ب�آلية وطريقة الت�سليم؛ �إذ طلبت وزارة الهند
من وزارة اخلارجية التعرف على ر�أي املقيم ال�سيا�سي بتاريخ 2
حزيران ،ور�أي احلكومة بتاريخ  9حزيران 1944م فيما يتعلق
ب�شكل اتفاقية الت�سليم يف حالة تقرر مبادلة جزر كوريا موريا �أو
�رشاء �أو ا�ستئجار جزيرة م�صرية (R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th
.)July, 1944, p199
منوذجا �أكرث منا�سبة ل�شكل
حاولت وزارة الهند � َّأن تدر�س
ً
التنازل عن جزر كوريا موريا يف بداية الأمر؛ فدر�ست منوذج قانون
اتفاقية الدندنقز( )The Dindings A agreement( )56لعام 1934م
الذي يغطي اتفاقية بريطانيا مع �سلطان برياك( )Berakيف ماليزيا
بخ�صو�ص تنازله عن جزر الدندنقز؛ حيث ي�شكل هذا القانون �أ�سبقية
ف�ضلت جتنب طرح املو�ضوع �أمام
ميكن اال�ستناد عليها ،لكن الوزارة َّ
الربملان عن طريق قانون �آنذاك؛ لذلك كان هناك �إمكانية التنازل
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عن جزر كوريا موريا يف اتفاقية عامة مع ال�سلطان تغطي كل
من بيع �أو ا�ستئجار جزيرة م�صرية ،و�أي �رشط �آخر مثل امتيازات
النفط .ثم طلبت الوزارة احل�صول على وجهات نظر وزارة اخلارجية
حول هذا االقرتاح ،وحول ال�صيغة الدقيقة ملثل هذه االتفاقية مع
ال�سلطان (.)R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th July, 1944, p199
ومن جانب �آخر طلب املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج بتاريخ 2
حزيران � 1944سلطة كاملة من احلكومة الربيطانية؛ لتوقيع �صك
التنازل ،طالبا ن�صيحة وزارة اخلارجية حول الإجراء املنا�سب
للح�صول على �سلطة التوقيع ،ف�ضلاً عن �أخذ ر�أي وزارة امل�ستعمرات
ووزارة الطريان()R. O, Vol.2, R/15/6/110, 4th July, 1944, p199
 ،غري � َّأن هناك �صعوبات قد ظهرت مع وزارة اخلزانة التي �أخذت
ت�ضغط لإعادة درا�سة املقرتح يف �ضوء ال�سعر الذي ميكن � ْأن يطلبه
ال�سلطان �آنذاك؛ لذلك �أو�ضحت وزارة الهند للمقيم ال�سيا�سي يف �شرياز
احتمال ل�رضورة عقد اجتماع داخلي بني الدوائر؛ لدرا�سة
� َّأن هناك
اً
�إذا ما كان �سيتم ال�سري بهذا امل�رشوع ،طالبة ر�أيه حول مدى الرغبة
لدعم امل�رشوع من منظور �سيا�سي مقابل منظور ا�سرتاتيجي ،م�ؤكدة
� َّأن هناك ا�ستحالة � ْأن تعطيه �أي توجيه يف تلك الظروف لتنفيذ
خططه ،مرجحة � ْأن تطلب منه ت�أجيل زيارته لل�سلطان ملدة �شهر �آخر
�أو �شهرين.17th August, 1944, p200) (R.O., Vol.2. R /15/6/110
�أعلم الوكيل الربيطاين يف م�سقط املقيم الربيطاين يف اخلليج
يف � 11آذار 1945م � َّأن ال�سلطان قد ا�ستف�رس منه حول ال�سيا�سة
الربيطانية اجلوية بعد احلرب بالن�سبة للطريق اجلنوبي؛ لرغبته
كاف حول هذه ال�سيا�سة من جهة،
� ْأن يكون على علم م�سبق بوقت ٍ
ولقلقه حول الو�ضع املتنامي على ال�ساحل اجلنوبي من جهة �أخرى؛
لذا �سيكون من احلكمة �إزاء زيارته املقبلة �إىل م�صرية� ،إر�سال ر�سالة
طم�أنة لل�سلطان تن�ص على �أ َّنه �س ُيمنح وق ًتا كاملاً لدرا�سة اقرتاح
يغطي حالة ما بعد احلرب التي تعكف احلكومة الربيطانية على
�صياغته (R.O.,Vol.2,R/15/6/110, R/15/6/110 , 11th March,
.)1945,p206
كما �أعلم القن�صل الربيطاين يف م�سقط وزير عالقات
الكومنولث يف لندن يف  28ت�رشين �أول 1947م ب� َّأن القوات
اجلوية الربيطانية ال زالت حتتفظ مبطار م�صرية وتديره؛ حيث
�سمح ال�سلطان لرحلتني للخطوط اجلوية الإثيوبية للتزود بالوقود
هناك يف  2ت�رشين �أول 1947م ،لكنه طلب من ال�سلطان �رضورة
�إ�شعار القوات اجلوية امللكية بهذه الرحالت حتى تتمكن من اتخاذ
الرتتيبات الالزمة لتزويدها بالوقود وتقدمي اخلدمات الالزمة لها
(.)R.O.,Vol.2,R15/6/92, 28th October 1947, p 207
وطلب �سلطان م�سقط من القن�صل الربيطاين يف � 19شباط
1948م ،ب� ْأن تقوم قوات �سالح اجلو امللكي الربيطاين بتزويده
بكمية البنزين التي زودت بها حمطتي� :صاللة وم�صرية الطائرات
من غري طائرات �سالح اجلو امللكي الربيطاين منذ ني�سان1947م،
و�إبالغه حول �أي طائرة بريطانية �أو هندية مقرر لها املرور فوق
�أرا�ضيه وتزود بالوقود يف م�صرية(R.O.,Vol.2,R15/6/92, 28th
)October 1947, p 207؛ ف�أبلغه القن�صل يف � 6آذار 1948م ب� َّأن
الكميات من وقود الطائرات التي وفرتها القوات اجلوية امللكية
للطائرات املدنية هي على النحو الآتي� :صاللة 1088غالون،
وم�صرية  2308غالون( ،)57يف حني ال توجد �أي طائرات بريطانية

�أو هندية تعمل وفق جدول مقرر فوق �أرا�ضي م�سقط وتزود بالوقود
يف م�صرية(.)R.O.,Vol.2,R15/6/92, 28th October 1947, p 208
مما ي�شري بو�ضوح � َّأن احلكومة الربيطانية قد عدلت عن فكرة ا�ستخدام
اجلزيرة كقاعدة دائمة للخط اجلنوبي ملا بعد احلرب وامتالكها عن
نظرا النخفا�ض ن�سبة
طريق ال�رشاء �أو املبادلة �أو حتى اال�ستئجار؛ ً
ا�ستخدام هذا اخلط بعد احلرب �إىل ح ٍد كبري.

اخلامتة
تو�صلت الدرا�سة �إىل جمموعة من النتائج الأ�سا�سية حول
مو�ضوع الإ�سرتاتيجية الربيطانية يف جزيرة م�صرية - 1930
1945م من �أهمها:
1.1متتع اجلزيرة مبوقع ا�سرتاتيجي على الطريق الذي يربط
بريطانيا بالهند من جهة والبحر الأحمر باخلليج العربي من جهة
ثانية ،ف�ضلاً عن م�ساحة اجلزيرة الكبرية مقارنة باجلزر الأخرى،
ي�سهل عملية التحكم بها.
وانخفا�ض عدد �سكانها مما ِّ
2.2مل ُتعر احلكومة الربيطانية اجلزيرة �أي اهتمام خالل القرن
التا�سع ع�رش والربع الأول من القرن الع�رشين ،واقت�رص االت�صال
الربيطاين باجلزيرة على حادثتي :بيع الرقيق عام 1877م ،ومقتل
جنود البحرية على �شواطئ اجلزيرة عام 1904م ،ولعل ذلك يعود
�إىل وجود قواعد وخمازن وقود كافية لربيطانيا يف املنطقة من
جهة ،وعدم وجود �أي �أخطار حملية �أو دولية تهدد موا�صالتها �أو
قواعدها البحرية واجلوية هناك.
3.3ح�صانة اجلزيرة يف مواجهة القبائل البدوية كما هو
احلال يف الرب الرئي�سي� ،أو مهاجمة الدول الأخرى ،وال �سيما �أملانيا،
عدا عن �صالحية اجلزيرة لإقامة قواعد جوية �أو مرا�سي بحرية
وخمازن لتخزين الوقود.
4.4تزايد اخلطر الأملاين على امل�صالح الربيطانية بعد �صعود
احلزب النازي وتزايد �شعبيته داخل �أملانيا ،ف�ضلاً عن �سيطرة احلزب
الفا�شي يف �إيطاليا؛ مما دفع بريطانيا �إىل االهتمام بجزيرة م�صرية
يف �إطار بحثها عن مزيد من القواعد الأكرث �أم ًنا وحت�صي ًنا ملواجهة
�أي خطر يهدد نفوذها يف اخلليج وطرق موا�صالتها �إىل الهند.
�5.5أر�سلت احلكومة الربيطانية خالل الفرتة - 1930
1934م �أربع بعثات بقيادة كل من ليك وفويل وبرميرن للبحث
عن املواقع املنا�سبة يف اجلزيرة؛ لإن�شاء مهابط تابعة ل�سالح
اجلو امللكي ،ف�ضال عن مرا�سي بحرية لل�سفن الربيطانية ،وخمازن
للبنزين؛ لتموين الأ�ساطيل الربيطانية املارة من هناك �إىل الهند �أو
اخلليج العربي �أو العائدة من هناك �إىل �أوروبا.
6.6جنحت البعثات الربيطانية يف حتقيق �أهدافها يف العثور
على مطارات برية ومائية للطائرات وموانئ بحرية وت�أ�سي�س
خمازن للوقود.
7.7ا�ستخدمت البعثات الربيطانية لك�سب ود ال�سكان وال�شيوخ
واحل�صول على ر�ضاهم العديد من التكتيكات؛ لتحقيق �أهدافها
اال�سرتاتيجية الآنفة الذكر املتمثلة يف توزيع الهبات املالية على
كبار ال�شيوخ من جهة ،وتوزيع الأرز وال�سكر وال�شاي والدقيق
والب�سكويت والقهوة و�ألب�سة الر�أ�س ،ف�ضلاً عن �إر�سال الأطباء لعالج
ال�سكان من جهة ثانية ،بالرغم من � َّأن الأهايل يف�ضلون البنادق
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والذخرية وال�سجائر على هذا النوع من الهدايا.
8.8تو�صلت بعثة فويل الأوىل يف �آذار – ني�سان 1931م �إىل
� َّأن اجلزيرة �أف�ضل من الرب الرئي�س لإقامة املطار واملرا�سي؛ ل َّأن
ال�سكان ودودون واجلزيرة �أكرث �أم ًنا من هجمات الأعداء ،فيما جنح
يف بعثته الثانية يف �أيار 1932م ب�إن�شاء خمزن بنزين ل�سالح اجلو
امللكي الربيطاين.
9.9كانت البعثات الربيطانية ت�ستعني بال�سلطان الذي كان
�أحيانا ير�سل الر�سائل �إىل �شيوخ اجلزيرة� ،أو ير�سل �شخ�صيات مهمة
كما ح�صل عندما �أر�سل ال�سلطان عمه حممو ًدا مع بعثة فويل الثانية
يف �أيار 1932م� ،أو ت�ستعني ب�شيوخ املنطقة؛ لأ ًّنها كانت تدرك
مكانة ال�شيوخ ودورهم يف �إقناع ال�سكان كما ح�صل عندما ا�ستعانت
البعثة نف�سها ب�شيوخ �صور واجلعالن� ،أو كما ح�صل عندما ا�ستعانت
بعثة برميرن يف ت�رشين ثاين 1932م بال�شيخ علي بن نا�رص �شيخ
اجلنبة يف �صور ،وال�شيخ خمي�س بن هالل �شيخ اجلزيرة.
1010بالرغم من � َّأن دافع بعثة �شلنجر يف �شباط �آذار 1939م
الظاهري كان طبيا �إن�سانيا � ،اَّإل �أ َّنها كانت تخفي �أهدافها احلقيقية،
وهي درا�سة اجلزيرة من جميع اجلوانب ال�سيا�سية والتاريخية
واالجتماعية واجلغرافية واجليولوجية؛ لدرا�سة مدى مالءمتها
لتو�سيع الت�سهيالت اجلوية والبحرية ،خا�صة � َّأن بريطانيا كانت
على �أبواب احلرب العاملية الثانية؛ لذلك كان �أهايل اجلزيرة حمقني
ب�شكوكهم حول دوافع البعثة ،خا�صة � َّأن لهم خربات �سابقة يف
التعامل مع الربيطانيني ،و� َّأن الو�ضع ال�صحي امل�أ�ساوي مل يكن يهم
بريطانيا ال من بعيد �أو قريب ،و�إنمَّ ا كانت جمرد و�سيلة للح�صول
على ما يريدون دون �إثارة �أي �شكوك لدى ال�سكان.
1111تفكري بريطانيا اجلدي مع نهاية احلرب العاملية الثانية
يف حتويل الت�سهيالت التي ح�صلت عليها خالل احلرب يف جزيرة
م�صرية من ت�سهيالت م�ؤقتة مرتبطة يف احلرب �إىل ت�سهيالت دائمة
نظرا لتزايد �أهمية
لأغرا�ض قوات �سالح اجلو امللكي الربيطاين؛ ً
اخلط اجلنوبي ع�سكريا على ح�ساب اخلط ال�شمايل؛ لذلك �أخذت
ت�سعى لال�ستحواذ على اجلزيرة من خالل مبادلتها مع جزر كوريا
موريا� ،أو �رشائها �أو ا�ستئجارها ملدة طويلة ت�صل �إىل مدة 99
�سنة� ،أو احل�صول على قواعد جوية فيها مبوجب معاهدة على غرار
املعاهدات مع العراق وم�رص.
1212واجهت املخطط الربيطاين لال�ستحواذ على اجلزيرة
م�شكلتان :الأوىل الت�رصيح الفرن�سي الربيطاين امل�شرتك لعام
1862م الذي يحق لفرن�سا مبوجبه االعرتا�ض على �أي عمل من �ش�أنه
تهديد ا�ستقالل م�سقط ،والثانية امتيازات �رشكة النفط الربيطانية يف
اجلزيرة؛ حيث ا�ستبعدت احلكومة الربيطانية �أي اعرتا�ض فرن�سي؛
نظرا مل�أزقها يف احلرب العاملية الثانية؛ لأ َّنها كانت تخ�ضع
ً
لالحتالل الأملاين ،ول�ضعف اهتمامها يف اخلليج ،ور�أت � َّأن انتقال
اجلزيرة �إىل بريطانيا ال ي�ؤثر على االمتيازات التي ح�صلت عليها
�رشكة النفط من ال�سلطان.
1313يبدو � َّأن الربيطانيني تراجعوا عن م�رشوع اال�ستحواذ على
اجلزيرة؛ وذلك لأ�سباب عديدة �أهمها :انتهاء احلرب العاملية الثانية،
وارتفاع الكلفة للح�صول على اجلزيرة يف الوقت الذي خرجت فيه
منهكة ماد ًيا من احلرب ،وانخفا�ض �أهمية اخلط اجلنوبي وعودة
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الن�شاط والأهمية للخط ال�شمايل �إىل �سابق عهده ،وتراجع النفوذ
الربيطاين يف �أ�سيا عامة والعامل العربي خا�صة.

اهلوامش
1.1و َّقعت بريطانيا �أوىل هذه املعاهدات مع ُعمان يف  12ت�رشين ثاين
1798م ،وهي اتفاقية �صداقة بني �رشكة الهند الربيطانية ال�رشقية
و�سلطان ُعمان ،ا�شتملت على  7مواد ت�ضمنت توثيق عرى ال�صداقة،
ورف�ض �إقامة �أي قواعد يف م�سقط للفرن�سيني والهولنديني ما دامت
احلرب بني ال�رشكة وبينهم ،والتعهد بعدم تقدمي �أي مكان لهم يف �أرا�ضيه
رعاية منه لل�صداقة ،وطرد املوظف الفرن�سي الذي كان يعمل يف خدمته،
وعدم ال�سماح لل�سفن الفرن�سية بالدخول �إىل املرف�أ الذي ي�سمح للقوارب
الإجنليزية بدخوله بل تبقى خارجه ،ويف حالة وقوع حرب بني �أ�سطويل
البلدين يف مياه ُعمان ف� َّإن ُعمان �ستقف �إىل جانب الربيطانيني ،لالطالع
على ن�ص هذه االتفاقية،انظر :دروي�ش1982 ،م� ،ص �ص .175 - 173
2.2وقعت معاهدة ال�صداقة والتجارة واملالحة يف � 19آذار 1891م بني املقيم
ال�سيا�سي يف اخلليج الكولونيل �إدوارد �شارل رو�س ممثلاً للجانب الربيطاين
و�سلطان م�سقط في�صل بن تركي ،وا�شتملت على  23مادة ت�ضمنت �إلغاء
معاهدة ال�صداقة املوقعة يف � 31أيار 1839م على � ْأن حتل حملها هذه
املعاهدة ،و�إعطاء بريطانيا امتيازات جتارية وجمركية وقن�صلية وا�سعة،
بال
وعمان بالنيابة عن نف�سه وورثته وخلفائه اَّ
وتعهد �سلطان م�سقط ُ
يتنازل �أو يبيع �أو يرهن �أو ي�سمح باحتالل �أي جزء من �أرا�ضيه يف م�سقط �أو
ُعمان �أو يف �أي من ملحقاتها لغري احلكومة الربيطانية ،وكان الدافع لعقد
هذه االتفاقية خ�شية بريطانيا من زيادة املناف�سة الفرن�سية والرو�سية يف
اخلليج العربي ،لالطالع على ن�ص هاتني االتفاقيتني والظروف التي �أدت
�إىل عقد هذه االتفاقيات،انظر :دروي�ش1982 ،م� ،ص �ص 211 - 199؛
214 - 213؛جمال ،مج1997 ،2م� ،ص �ص.530 - 518 ،424
R.O.,Vol.2,R/15/6/110.P192; Whigham, 1903,p20; Aitchison,Vol.
xl. 1909, pp79-86.

�3.3أ�رسة البو �سعيدي :تنت�سب هذه الأ�رسة �إىل قبيلة الأزد ،ويعترب �أحمد بن
�سعيد البو�سعيدي الذي كان وايل �صحار يف العهد اليعربي م�ؤ�س�س هذه
الأ�رسة التي حكمت ُعمان منذ 1741م �إثر جناحه يف طرد الفر�س من
ُعمان ،و�إنهاء حكم اليعاربة وحتى يومنا هذا ،للمزيد عن هذه الأ�رسة و�أهم
�سالطينها ،انظر :دروي�ش1982 ،م� ،ص �ص 104 - 69؛جابر1994 ،م؛
حمودي2009 ،م� ،ص �ص294 - 203؛ بن زريق2007 ،م ،الندن،
(د.ت)� ،ص �ص .343 - 97
4.4للمزيد عن الدور الربيطاين يف تق�سيم امربطورية ُعمان �إىل كل من �سلطنتي:
وعمان ،انظر :دروي�ش1982 ،م� ،ص �ص 195 - 194؛ القا�سمي،
زجنبار ُ
2010م.
)R.O.,Vol.2,R/15/6/110.P201(5.5
)R.O.,Vol.2,R/15/6/110.P201 (6.6
7.7جبل عمق :يقع على بعد  13ميلاً قبالة ال�شاطئ غرب اجلزيرة عند نقطة
التقاء دائرة عر�ض � 20 21شماال مع خط طول �55 58رشقا  ،للمزيد
انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934.pp166-167.:
8.8جبل مزروب :يظهر يف اخلرائط كجبل ويلفظ مدروب خط�أ؛ لذلك ينبغي
زروب،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934.:
�أن يقر�أ َم ُ
P165.
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9.9خور كاوي يف خليج َ�صو ْق َرة :يبلغ عر�ضه حوايل ن�صف ميل ،وطوله
حوايل  1000 - 800ياردة ،وميكن لقوارب �صغرية � ْأن تدخل لكن
خطرا
ب�صعوبة ،ويت�ألف القاع من مرجان بارز يتخلل الرمال؛ مما ي�شكل ً
على القوارب التي تعمل مبحركَّ � .إن �أر�ض ال�شاطئ رملية ومغطاة مبختلف
و�صعب)
الأع�شاب وال�شجريات الق�صرية (على �سبيل املثال َجي�سب َ
وع َ�صل َ
التي ت�شكل مرعى جيد ن�سب ًيا للجمال ،وال يوجد �سوى بع�ض ال�صيادين من
اجلنبة يتجمعوا هناك من كل مكان ،والذين يجلبون ماء ال�رشب معهم.
ور�أت البعثة الربيطانية عام 1934م � َّأن هناك �إمكانية لإزالة الأ�رشطة
الوعرة يف بع�ض الأماكن لت�أ�سي�س مهبط؛ لأغرا�ض الهبوط اال�ضطراري،
انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934 .P167-168. :
1010اجلنبة :يبلغ تعدادهم نحو  3500رجل ،يتوزعون جنوب ديار بوعلي ،وهم
قبيلة كبرية� ،سنية ،غافرية ،بدوية �أمامية ،خا�ضعة للإمام خ�ضوعا غري
تام ،انق�سمت القبيلة �إىل ق�سمني :غربي وهم بدو و�رشقي ا�ستقر جزئيا،
وا�شتغلت القبيلة باملالحة واحلياة احل�رضية ،والباقي ي�ستوطن جزيرة
م�صرية ،وزعيمهم خالل فرتة الدرا�سة جا�رس بن حمود ،ويعتمدون على
�صيد ال�سمك �أو الرعي ،للمزيد انظر :ول�ستد� ،2002 ،ص �ص70 - 61؛
رن�س� ،2003 ،ص �ص .134 - 131
(R.O.,Vol.2,R/15/6/89, 8th May,1930, p145.)1111

1212وهناك تق�سيم �آخر لل�سكان؛ فقد كان �سكان اجلزيرة مزيج متجان�س؛
حيث كانت غالبتهم من البدو ،والعديد منهم من ال�ساللة ال�سوداء النقية،
ومت ت�صنيفهم حمليا على ال�شكل التايل :البدو :يتكلمون اللغة العربية،
وهم الأكرث عد ًدا ،و�أهل �صور :وهم من �صور ويتكلمون لهجة �صور،
و�أهل م�سقط :يتكلمون اللهجة امل�سقطية ،والزاديني (( Zadisوهم من
الدياحنة� ،شعورهم طويلة ،ومالب�سهم �صرية (التنورة) ،و�أهل حموت ،وهم
من قرية حموت ،ويلب�سون مثل �أهل �صور ،ويتكلمون العربية املعتادة،
االدده( )ADIDSي�شبهون الزاديني ،والأثيوبيون ،و�شعرهم ا�سود جمعد،
وهم من امل�سلمني ،للمزيد انظرR.O.,Vol.2, R/15/6/313,10th :
February1939, pp178-179.

1313وه�ؤالء �شيوخ اجلزيرة هم :عبد اهلل بن خمي�س الطريفي (فوار�س) يف �صور،
دوا ،وحميد بن را�شد الفار�سي ،وجمعة
�سامل بن �سعيد قرم�شي (فوار�س) من َّ
بن حمد بهريي(�أرما) من �سفائج ،وخمي�س بن �سامل م�شامي (فوار�س) من
خلوف ،وكان عبد اهلل بن خمي�س �أحد الو�سطاء الذين رافقوا بعثة فويل يف
�آذار -ني�سان 1931م �إىل اجلزيرة من �صور ،وبدا للبعثة �أن حمد بن علي،
و�إن مل يكن رئي�سا ف�إ َّنه كان يتبنى وجهة نظر �أكرث عقالنية و�أو�سع افق�أ
للأمور ب�شكل عام من زمالئه؛ لذلك ر�أت البعثة ب�أنه قد يكون و�سيطً ا مفي ًدا
يف املنا�سبات امل�ستقبلية ،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/89,4 April :

ال�شيخ اجلزيرة �إال مرة واحدة تقريبا كل �سنة ،ويقوم بالتجارة مع مدن
عدة هي :بومباي ,كرات�شي� ،صور ,م�سقط ,املكال ،عدن ،وال�ساحل العربي.
للمزيد انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/313, 10th February 1939. :
pp177-178.

1515مت جمع معظم املعلومات عن قرى جزيرة م�صرية من خالل ال�شيخ �سامل
بن نا�رص اجلعالين حينما كان يرافق البعثة الربيطانية بقيادة �شلنجر
على ال�ساحل ال�رشقي ،وجتولت البعثة حول �أق�صى نقطة جنوبية (ر�أ�س �أبو
ر�صا�ص) �إىل �أق�صى ال�شمال عند نقطة مقابل قرية �أم ر�صي�ص خالل �شهر
�شباط 1939م،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934. :
P165

1616حقل :قرية تقع على ال�ساحل اجلنوبي عند نقطة التقاء التالل ال�شمالية
بال�سهل ،وهي قرية �صغرية لل�صيد ،وحت�صل على املياه من الآبار ال�ضحلة
على ال�شاطئ ،ويقع جنوب هذه القرية على بعد ثالثة �أميال خور �صغري
معروف با�سم خور زمة ،والذي ميكن � ْأن ي�ستوعب قوارب ال�صيد ال�صغرية،
للمزيد انظر.R.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934.p165 :
1717كالبان :تقع على ال�ساحل الغربي من اجلزيرة ،على بعد حوايل � 5أميال �إىل
ال�شمال من �أم ر�صي�ص ،ويتدفق املاء �إليها جي ًدا؛ كونها متداخلة بالبحر،
ويقع �شمالها على بعد ت�سعة �أميال تل خمروطي بارز معروف با�سم
جاران ،وهناك قرية �صغرية لها نف�س اال�سم تتكون من  8بيوت على بعد
حوايل ميل جنوب غرب هذا التل،انظ:رR.O.,Vol.2,R/15/6/87, Feb�:
.ruary 1934.p165
�1818صور م�صرية :تقع على بعد ثمانية �أميال جنوب قرية �أم ر�صي�ص ،وتتميز
بوفرة مياهها ،وبع�ض �أ�شجار النخيل و�أ�شجار �أخرى ،وت�ضم القرية نحو
� 15أ�رسة،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February 1934.p165- :
.166
1919تقع يف ال�شمال الغربي لها قناة حتمل نف�س اال�سم ،وعرث الربيطانيون على
مر�سى للزوارق على م�سافة  25دقيقة �شمال غرب القرية يف ماء �ضحل؛
حيث ميكن للقوارب االقرتاب بحذر �إىل داخل  100 - 80ياردة من ال�شاطئ،
وتتكون من بيت حجري كبري ،ملكا لل�شيخ الراحل من�صور بن نا�رص
جمعلي ،وم�سجد حجري كبري ،وكوخ مرجاين �صغري مكون من غرفتني
كوخا من
يحتوي على م�ستودع برتول للقوات اجلوية امللكية ،واثني ع�رش ً
�سعف النخيل ،ويعي�ش هناك ال�شيخ خمي�س بن هالل �شيخ اجلزيرة ،وت�سمى
التالل الواقعة �رشق �أم ر�صي�ص بجبال �سفائج .وزعيمها �صالح بن �سعيد،
متاما ،وهناك �شك ب�أن زعماء
ور�أى طبيب بعثة �شلنجر �أ َّنه �شخ�ص مغفل ً
القرى ال�صغرية الأخرى هم من نف�س الفئة ،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6 :
R.O.,Vol.2,R/15/6/113,10th

1931, pp156.

1414كان يبلغ من العمر � 35سنة عام 1939م ،وهو �شيخ م�صرية بالوراثة؛
ويعي�ش على الرب ال ُعماين يف الغالب ،ولديه �أمالك يف �صور ،وكانت نقطة
�ضعفه �أ َّنه غري حمبوب من اجلميع ،وحتى من قبل جنوده؛ لأ َّنه �شخ�ص
ف�ض وقا�سي ويعامل زوجاته اخلم�س معاملة �سيئة ،وكان �شاذًا؛ لذلك مل
حمتكرا؛ يحتكر جتارة
يكن
م�سلما جي ًدا ،وعالوة على ما �سبق كان رجلاً
ً
ً
�سمك القر�ش ،ويفر�ض الأ�سعار غري العادلة التي يتوجب على �سكان اجلزيرة
قبولها ،وهو �شخ�صية �ضعيفة ،وال يقبل ن�صيحة احد ،وكان ال�شيخ يحتقر
�أتباعه ،لأنه يعتقد � َّأن الق�سوة والوح�شية هي اللغة التي ي�ستطيعون فهمها،
وعلى الرغم من والءه ل�سلطان م�سقط � ،اَّإل � َّأن والءه �أكرث لإمام ُعمان؛ لأنه
يعتربه �أعلى من ال�سلطان ،ويرى ال�سلطان خا�ضعا للربيطانيني .وال يزور

;/87,February1939,pp166

February1939, pp177.

�2020شعاف :تقع على بعد � 3أميال �شمال �أم ر�صي�ص وت�ضم �أكواخ قليلة من
�سعف النخيل ،انظرR.O.,Vol.2,R/15/6/87, February1939, :
.p166
R.O.,Vol.2,R/15/6/87, February1939, pp166;R.O.,Vol.((2121

.2,R/15/6/313,10th February1939, p176

2222ال توجد قرية جازر كما هو مبني يف اخلريطة ،ولكن هناك ا�سم ُرق اجلازر
التي تنطبق على املنطقة ب�أكملها التي يوجد فيها خليج �صوقرة ،انظر:
R.O.,Vol.2,R/15/6/87, February1939, p168.

.R.O.,Vol.2,R/15/6/313,10th February1939, p177((2323
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2424البغلة :نوع من ال�سفن العربية التجارية املتو�سطة احلجم ،متخ�ص�صة يف
التجارة يف البحار العالية ،وهي �رشاعية كانت �صناعتها منت�رشة يف
ال�ساحل العربي للخليج ،وا�ستخدمت للنقل ب�شكل كبري لدى ال�سكان ،وحتمل
 400-700طن ،للمزيد ،انظر :احلاج201 ،؛ الريحاين ،ج1929 ،2؛
طهبوب1983،م� ،ص103؛ فيلب�س 1983 ،م� ،ص �ص- 185 ،115
.201
�2525أ�صدرت بريطانيا �سل�سلة من القرارات �ألغت مبوجبها الرق يف بريطانيا
عام 1772م و1774م حتت �ضغط احلركة الإن�سانية التي اعتربت الرق
ظاهرة غري �إن�سانية ،ثم �ألغت جتارة الرقيق يف م�ستعمراتها عام 1807م؛
لذلك �سعت �إىل �إلغائها يف جميع �أنحاء العامل؛ حيث عقدت �أوىل هذه
املعاهدات مع ُعمان 1822م ،ثم توالت االتفاقيات مع �سالطني م�سقط
حرمت على ال ُعمانيني �رشاء ونقل الرقيق
1839م و 1845م و1873مَّ ،
وبيعه داخل ُعمان نف�سها ،وحق ال�سفن الربيطانية بتفتي�ش ال�سفن ال ُعمانية؛
للت�أكد من التزامها بعدم العمل بتجارة الرقيق � ،اَّإل � َّأن احلكومة الربيطانية
ا�ستغلت هذا العمل الإن�ساين؛ لتحقيق �أهدافها اال�ستعمارية يف تربير التدخل
يف �ش�ؤون الدول وفر�ض الهيمنة عليها وحرمان الدول الأوربية املناف�سة
لها من الأيدي العاملة التي تقوي اقت�صادها ،للمزيد من التفا�صيل ،انظر:
حراز1971 ،م� ،ص83-39؛ طهبوب1983 ،م� ،ص �ص �ص �ص 59
 � ،60ص63؛ دروي�ش� ،1982 ،ص �ص ،122 - 121 ،104 - 69191 - 178 ،161 - 160م؛  Kelly, 1965, pp576-577; Rudolf,؛
p115; Aitchison,1909, Vol.xI,pp59-60.

د .خالد صالح عبد الغني املقصقص

جن�سيا؛ حيث ميار�س اللواط مع احد الأوالد ذو اللبا�س ال�شاذ؛ لذلك مل
يكن م�سلما جيدا ،وعالوة على ما �سبق كان رجال حمتكرا؛ يحتكر جتارة
�سمك القر�ش ،ويفر�ض الأ�سعار غري العادلة التي يتوجب على �سكان
اجلزيرة قبولها ،وهو �شخ�صية �ضعيفة وبعيد جدا عن تقبل الن�صح من
�أي كان .وكان لديه حوايل  100جندي ،يدفع لكل منهم خم�سة رياالت
(دوالرات ماريا تريزا) كل �شهر وبع�ض احلنطة ،وهم عبارة عن جمموعة
غري متجان�سة من املتوح�شني على الرغم من وجود بع�ض النزيهني من
�أهل اجلزيرة بينهم .وعندما ُي�سال بع�ضهم حول �أ�صوله في�شعر باخلجل
ويرف�ض الإجابة؛ لأنهم �أما عبيدا هاربني� ،أو فارين من العدالة� ،أو من
الأثيوبيني .وكان ال�شيخ يحتقر �أتباعه ،لأنه يعتقد �أن الق�سوة والوح�شية
هي اللغة التي ي�ستطيعون فهمها ،وعلى الرغم من والءه ل�سلطان م�سقط� ،إال
�أن والءه �أكرث لإمام عمان؛ لأنه يعتربه �أعلى من ال�سلطان ،ويرى ال�سلطان
خا�ضعا للربيطانيني .وال يزور ال�شيخ اجلزيرة �إال مرة واحدة تقريبا كل
�سنة ،ويقوم بالتجارة مع مدن عدة هي :بومباي ,كرات�شي� ،صور ,م�سقط,
املكال ،عدن وعلى طول كل ال�ساحل العربي .وكانت بعثة �شلنجر ترى
ب�أنه كان ودودا ،وي�سهل التحكم به يف غياب م�ست�شاريه ،وك�سبت البعثة
ثقته ب�شكل كامل ،ووعد �أن يقدم امل�ساعدة لأي من ال�سفن الربيطانية ،ويف
�أي وقت ،للمزيد انظرR.O., Vol.2, R/15/6/313,10th February :
1939, pp177-178.
((R.O.,Vol.2.R/15/6/110, 17th February 1944, p183.2929
((R.O., Vol.2, R/15/6/313, 10th February 1939, p178.3030

2626جزر كوريا موريا :تنازل �إمام م�سقط �سعيد بن �سلطان بالنيابة عنه وعن
ورثته يف  14حزيران 1854م عن جزائر كوريا موريا وهي :روالن�سا،
جبلية� ،سودا ،ها�سكي ،جورزوند �إىل امللكة فكتوريا؛ لتكون ُملكا لها
ولورثتها وخللفائها من بعدها بدون قهر �أو �إرهاب �أو منفعة مالية � َّأي
كانت ومبح�ض �إرادته ،لالطالع على ن�ص حجة تنازل ال�سلطان �سعيد عن
جزائر كوريا موريا �إىل امللكة فكتوريا بتاريخ  14حزيران 1854م،انظر:
دروي�ش1992 ،م� ،ص �ص 193 - 192مR.O.,Vol.2, R/15/6/110, .
.(D.H), p195
2727خور كاوي يف خليج َ�صو ْق َرة :يبلغ عر�ضه حوايل ن�صف ميل ،وطوله
حوايل  1000 - 800ياردة ،ويرتفع املد هناك حوايل � 6أقدام ،وميكن
لقوارب �صغرية � ْأن تدخل لكن ب�صعوبة؛ لذلك ال ت�ستطيع القوارب مباتورات
الدخول �إىل هذا اخلور �إال مل�سافة قليلة ،ويت�ألف القاع من مرجان بارز
يتخلل الرمال؛ مما ي�شكل خطرا على القوارب التي تعمل مبحرك .كما � َّأن
�أر�ض ال�شاطئ رملية ومغطاة مبختلف الأع�شاب وال�شجريات الق�صرية
و�صعب) التي ت�شكل مرعى جيد ن�سبيا
(على �سبيل املثال َجي�سب َ
وع َ�صل َ
للجمال ،وال يوجد �سوى بع�ض ال�صيادين من اجلنبة يتجمعوا هناك من كل
مكان ،الذين يجلبون ماء ال�رشب معهم .وهناك دالئل على وجود نتوءات
من احلجر الرملي ،ور�أت البعثة الربيطانية عام 1934م � َّأن هناك �إمكانية
لإزالة الأ�رشطة الوعرة يف بع�ض الأماكن لت�أ�سي�س مهبط؛ لأغرا�ض الهبوط
اال�ضطراريR.O, Vol.2, R/15/6/87, February 1934, pp167- .
168 .

2828كان يبلغ من العمر � 35سنة عام 1939م ،وهو �شيخ م�صرية بالوراثة،
حيث مل تنق�سم عائلته لأجيال عديدة ،وهو ال يجيد القراءة وال الكتابة،
ويعي�ش على الرب العماين يف الغالب ،ولديه �أمالك يف �صور ،وكانت نقطة
�ضعفه انه غري حمبوب وحمتقر من اجلميع ،وحتى من قبل جنوده؛ لأنه
�شخ�ص ف�ض وقا�سي ويعامل زوجاته اخلم�س معاملة �سيئة ،وكان �شاذ
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3131طائرات بطوافات بدال من عجالت م�صممة للهبوط والإقالع من البحر،
انظرTaerah maeeha, (n.d) from: https://www.marefa.org. :
3232الكابل :تعني احلبل وهي وحدة قيا�س ت�ساوي ع�رش امليل بحري �أو ما يقرب
من  100فاثوم ،يتم ت�سمية الوحدة بطول كابل مر�ساة ال�سفينة يف ع�رص
ال�سفن ال�رشاعية ،ويتفاوت الفاثوم الربيطاين التقليدي من  5,5قدم �إىل
� 7أقدام يف البحرية التجارية � َّأما الدويل فهو على امليل البحري ،للمزيد:

_Cable, (n.d) from: https://en.wikipedia.org/wiki/Cable

length.

3333قامة :وهي وحدة طولها �ستة �أقدام (حوايل  1.8مرت) ،وت�ستخدم للإ�شارة
�إىل عمق املياه ،وت�ستخدم يف اجلزيرة العربية لقيا�س طول الآبار ،انظر:
Qamah,(n.d) from: https://ar.wikipedia.org/wiki.

3434وهذا يخالف ما ذهب �إليه كتاب ربان البحر الأحمر الذي ذكر �أ َّنها غري
منا�سبة؛ ل َّأن ال�ضباب الكثيف ي�سود حميط خليج م�صرية ب�سبب الرياح
ال�شمالية ال�رشقية املو�سمية ،وال ينخف�ض � اَّإل مع �رسعة الرياح ال�شمالية
املفاجئة ،للمزيد انظرR.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930, :
p148.

3535كان هناك خالف �شديد بني م�صرية وال�سلطان �سابقا؛ ل َّأن هذا الإقليم
يدين بالوالء ل�سلطان جعالن ،الذي يدين ا�سميا بالوالء ل�سلطان م�سقط،
لكنه كان يف حالة نزاع معه؛ لذلك كان ال�سكان غري وديني جتاه �سلطان
اهتماما لر�سائل التو�صية منه؛ وبالتايل ف�إ َّنه ي�شعر ب�أ َّنه
م�سقط ،وال يولون
ً
غري قادر على تقدمي �ضمانات لزيارة هذا الإقليم من جهة ،فيما يتم تلقي
خطابات التو�صیة ال�صادرة عن �سلطان جعالن ب�إيجابية من جهة �أخرى،
للمزيد انظرR.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930,p14 :
9

3636ر�أى بيتز � َّأن �أن�سب الطرق لتحقيق ذلك هي:

مجلة جامعة القدس املفتوحة للبحوث اإلنسانية واالجتماعية  -العدد ( - )54أيلول 2020م

-

زيارة الطائرات املائية من عدن ،و�رضورة � ْأن يتم حتميل الوقود الالزم يفبع�ض ال�سفن مثل :لورن�س التي ميكن � ْأن تكون مبثابة قاعدة عائمة.

وا�سعة يف م�صرية ،للمزيد انظر؛ فيليب�س1983 ،م� ،ص �ص ،201 - 185
R.Q.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p158. ..207

-

زيارة الطائرات املائية من العراق؛ ف�إذا مت و�ضع �إمدادات الوقود يف خورجريمة ف� َّإن القوارب �سيكون لديها الوقود الكايف لل�سفر �إىل جزيرة م�صرية
والعودة �إىل خور جريمة.

-

احل�صول على عربة عجالت عائمة لواحد من القوارب ال�رشاعية التي�ستخ�ص�ص قريبا لهذا الأمر ،و� ْأن ُيحمل قارب على عوامات يف �إحدى
ال�سفن الربيطانية.

4444قبيلة بو علي :يرجع ن�سب بو علي �إىل جند ،ويعتنقون املذهب الأباظي � ،اَّإل
�أ َّنهم حتولوا �إىل املذهب الوهابي عام 1811م ،ومل ي�ستطع الإمام التغلب
عليهم � اَإل بتدخل بريطانيا عقب  1820بتهمة القر�صنة ،وهم انقياء الن�سب،
ال يختلطون بغريهم من القبائل ،للمزيد انظر :ول�ستد2002 ،م� ،ص �ص53
R.O., Vol. 2. p138. .59 -

-

توفري �سفينة بريطانية واحدة ملثل هذه الزيارة؛ بحيث ي�سمح برناجمهاأياما عديدة يف حميط م�صرية ،وخالل زيارة الطائرات ميكن
� ْأن مت�ضي � ً
اال�ضطالع مبا يلي:

-

ا�ستطالع اجلزيرة عن طريق اجلو؛ للت�أكد من �إمكانية بناء مهبط منا�سب،يليه ا�ستطالع �أر�ضي لأي موقع منا�سب موجود.

-

-ا�ستطالع مدخل �أم ر�صي�ص؛ للت�أكد من مالءمته كمر�سى للطائرات املائية.

coins4arab.com; Arab numismatics,(2017) from: https://

-

�إقامة ات�صال مع �شيخ اجلزيرة بعد االلتقاء به يف الرب ال ُعماين؛ حيث � َّإنال�صعوبات التي تعرت�ض �سبيل �إن�شاء مهبط ومر�سى طائرات مائية يف الرب
الرئي�سي مل تكن كبرية ج ًدا كما هو احلال على اجلزيرة.

www.facebook.com.

-

R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930, p149.-

�3737صور :مدينة جتارية هامة تقع على ال�ساحل يف املنطقة ال�رشقية غربي
ر�أ�س احلد ،وهي ميناء منطقة جعالن ،ولها ميناء جيد تعمل فيه  300بغلة
من �أحجام خمتلفة ،ويتاجرون مع الهند واخلليج و�أفريقيا وبحر العرب،
وكانت �سلطة ال�سلطان هناك �أ�سمية ،للمزيد انظر :ول�ستد2002 ،م� ،ص �ص
51 - 43؛ دروي�ش1982 ،م� ،ص.29
(( R.O., Vol.,2 , R/15/6/89, 12 May 1930, p152.3838

حلكْمان :قبيلة �صغرية ج ًدا من البدو ،ين�سب ا�سمها �إىل بر احلكمان ،وهو
3939ا ِ
ل�سان من ال�ساحل يقع مقابل م�صرية ،وقد اختلطوا باجلنية ،ونزح بع�ضهم
�إىل منطقة نفوذ �آل وهيبة� ،أو بني بو علي؛ لذلك �أخذت القبيلة تفقد طابعها
اخلا�ص ،وكانوا على عالقة طيبة مع حاكم �أبو ظبي ،للمزيد انظرRins, :
2003,p153.

وجه فويل الدعوة الأوىل بعد ظهر اليوم ال�سابق دون � ْأن يلبي الدعوة �أحد
َّ 4040
من ال�سكان.
R.O.,Vol.2, R/15/6/89, 4 April 1931, p155.4141

4242ال�سلطان �سعيد بن تيمور :ت�سلم ال�سلطة بعد تنازل والده له عنها عام
1932م؛ لأ�سباب �صحية ،ف�ضلاً عن تدهور الو�ضع االقت�صادي؛ ب�سبب
الك�ساد العاملي الكبري �آنذاك ،وظل يف ال�سلطة حتى 1970م ،ومتكن خالل
عهده من ح�سم م�سالة الربميي عام 1954م ،والق�ضاء على مترد اجلبل
الأخ�رض 1957-1959م ،ويف عهده ح�صل الربيطانيون على ت�سهيالت
وا�سعة يف م�صرية ،للمزيد انظر؛ فيليب�س1983 ،م� ،ص �ص ،185-201
..207
 4343ال�سلطان �سعيد بن تيمور :ت�سلم ال�سلطة بعد تنازل والده له عنها عام
1932م؛ لأ�سباب �صحية ،ف�ضلاً عن تدهور الو�ضع االقت�صادي؛ ب�سبب
الك�ساد العاملي الكبري �آنذاك ،وظل يف ال�سلطة حتى 1970م ،ومتكن خالل
عهده من ح�سم م�سالة الربميي عام 1954م ،والق�ضاء على مترد اجلبل
الأخ�رض 1959 - 1957م ،ويف عهده ح�صل الربيطانيون على ت�سهيالت

4545الدوالر :كان ي�ستخدم دوالر ماريا تريزا ن�سبة �إىل امللكة ماريا تريزا التي
حكمت النم�سا وهنغاريا وبوهيميا� ،أو ما ي�سمى بالريال الفرن�سي عند �أهايل
املنطقة ،وهو من الف�ضة ،وكان ي�ستخدم يف التجارة العاملية ،ومعروف
يف اخلليج و�رشق �آ�سيا و�أوروبا يف تلك الفرتة ،ويعادل �شلنا �إجنليزيا �أو ما
يقارب ( )1,4روبية� ،أو  3قرو�ش عثمانية ،وقد �سك دوالر ماريا تريزا منذ
1780م ،للمزيد انظر :لورمير14(،جزء) ،ج 1970 ،2م� ،ص �ص850-
851؛ �أبو علية1986 ،م� ،ص 375؛ Winder,1965,p214; www.

4646ق َّدم ال�شيخ خمي�س يف  7كانون �أول 1933م مطالبة مالية له بقيمة 238
دوالر معلقة منذ �شهر �شباط 1933م تتعلق بالنفقات اخلا�صة ببنزين
املهبط وتفريغ الوقود يف جزيرة م�صرية ،التي �شكلت مو�ضوع مرا�سالت
كثرية؛ فن�صح الوكيل ال�سيا�سي الربيطاين يف م�سقط العمل على حلها
وت�سوية هذه احل�سابات دون ت�أخري؛ نظرا لنفوذ ال�شيخ خمي�س هناك والنفع
املحتمل منه يف �ضوء التطور امل�ستقبلي لطريق عدن ،ال �سيما �أ َّنه كان
العامل الرئي�سي الذي �أ�سهم يف جناح اال�ستطالع الأخري الذي انتهى دون
كثريا على ح�سن النية
وقوع حوادث؛ حيث �سيتم االعتماد يف امل�ستقبل ً
ملثل ه�ؤالء الأ�شخا�ص من �أ�صحاب النفوذ .خا�صة و� َّأن برميرن ر�أى � َّأن
مطالبة ال�شيخ حمقة ومدعمة بحقائق معروفة؛ فقد كان نزول �أول دورية
للتزود يف م�صرية فكرة جديدة لل�سكان املحليني ،ف�ضال عن � ْأن فكرة
ت�أ�سي�س م�ستودع للطائرات بدت تهديدا ال�ستقاللهم ،وملأتهم بالرعب؛
حيث مل يتم �إبرام اتفاق فيما يتعلق بالنقل( �أجرة احلمالة والعتالة) قبل
�إر�سال ال�شحنة؛ لأ َّنه مل يكن �سوى التهديدات والتملق ،والتوزيع الليربايل
للهبات وقت عقد االتفاق ،فيما اقنع ال�شيخ خمي�س �أهل اجلزيرة لقبول
الو�ضع و�إنزال البنزين؛ لذلك ر�أى الوكيل الربيطاين � ْأن ُيعهد بامل�سالة �إىل
مندوب ال�سلطان للتحكيم ،وبعد حتقيق كبري ومتاعب ُخفِّ�ض املبلغ حتى
 170دوالر؛ حيث دفعه الوكيل الربيطاين يف م�سقط لل�شيخ خمي�س ،للمزيد
انظرR.O., Vol.,2. R/15/6/87, 9th April 1934,p169. :
4747لالطالع على هذه املعلومات التي جمعتها البعثة ،انظر:

R.O.,

.Vol.,2.R/15/6/313, 10th February 1939, pp175-179

4848ن�ص الإعالن الأجنلو فرن�سي يف � 21آذار  1862على �أهمية حمافظة
بريطانيا العظمى وفرن�سا على ا�ستقالل �سلطان م�سقط و�سلطان زجنبار،
وال�سبب يف �إ�صدار هذا الإعالن هو خ�شية فرن�سا � ْأن تنفرد بريطانيا يف
النفوذ يف ُعمان وزجنبار بعد � ْأن متكنت بريطانيا من ف�صلهما عام
1861م ،لالطالع على ن�ص هذا الت�رصيح والظروف التي قادت �إليه،
انظر:قا�سم 1997 ،م� ،ص �ص 110 - 109؛ دروي�ش1982 ،م� ،ص �ص
R. O.,Vol.2, R/15/6/110, 21st March .139 - 138 ،123
;1944, p188

4949لالطالع على ن�ص هذه االتفاقية انظر :هام�ش رقم  2من هذه الهوام�ش.
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جزيرة مصيرة ُ
العمانية في االستراتيجية البريطانية 1945 - 1930م (دراسة في الوثائق البريطانية)

5050ميناء جوادر :تقع على بحر العرب يف مقاطعة بلو�ش�ستان يف باك�ستان،
خ�ضع ل�سلطنة ُعمان منذ 1794م حتى منت�صف القرن الع�رشين؛
حيث عاد لباك�ستان ،انظرGwadar port,(n.d) from: https:// :

د .خالد صالح عبد الغني املقصقص

مع �رشكة النفط؛ لت�أكيد حقوقهم التي منحهم �إياها ال�سلطان يف اجلزيرة.
-

� َّأما فيما يتعلق بالنقطة الثانية فان املادة  7من االتفاقية العامة امل�ؤرخة(عمان
� 27أيلول 1938م بني احلكومة الربيطانية و�رشكة تطوير البرتول ُ
وظفار) امل�ساهمة املحدودة تن�ص على « ال �شيء يف اتفاقيات االمتياز بني
ال�رشكة وال�سلطان يعطي ال�رشكة احلق با�ستخدام �أو امتالك �أي موقع يتم
اختياره من قبل ال�سلطان �أو �أي �شخ�ص مفو�ض من قبل ال�سلطان لغايات
دفاعية؛ لبناء مطار �أو قواعد للطائرات. »...

�5252أر�سلت حكومة الهند �إىل املقيم ال�سيا�سي يف اخلليج العربي يف � 11شباط
1944م برقية اعتما ًدا على ر�سالة وزارة الطريان بتاريخ  25كانون الثاين
حول مو�ضوع ال�رشاء املقرتح �أو ا�ستئجار جزيرة م�صرية ،ومت توزيع ن�سخ
�سابقا لهذه الربقيات �إىل وزارة الطريان وغريها من الوزارات املهتمة،
انظرR. O., Vol.2, R/15/6/110, 21st March 1944, p188. :

-

وبقدر ما تعلق الأمر باال�ستئجار فان املادة (1/ب) من اتفاقية ال�رشكةمع ال�سلطان بتاريخ  24حزيران 1937م تقر�أ على النحو التايل “ لل�سلطان
احلق يف منح عقد الإيجار لآخرين �أو ال�سماح بحقوق ال�سطح ملنطقة� ،أو
مناطق؛ لإغرا�ض بناء مطار وتوابعه �سواء للطائرات �أو طائرات مائية”،
انظرR. O, Vol.2, R/15/6/110,4th July, 1944,p197 :

5353وقع عام 1899م نزاع بني الربيطانيني والفرن�سيني؛ نتيجة ت�أجري �سلطان
م�سقط حمطة للفحم احلجري يف منطقة ميناء غي�صة الواقع على بعد 5
كم جنوب �رشق م�سقط للحكومة الفرن�سية ،فه َّددت احلكومة الربيطانية
تلغ ذلك االمتياز فيما يعرف بحادثة بندر غي�صة؛
م�سقط بالق�صف �إذا مل ِ
لأ َّنه مل يكن مت�سقًا مع اتفاقية 1891م ،واتخذ وزير اخلارجية اللورد
�سال�سبريي ( )SALISBURYيف حمادثاته مع ال�سفري الفرن�سي حول هذا
النزاع موقفا مفاده ا�ستحالة �أن يقوم ال�سلطان بت�أجري �أي جزء من �أرا�ضيه
لأي �سلطة باعتبارها دولة ذات �سيادة ح�سب معاهدة  ،1862الأمر الذي
ا�ستغلته فرن�سا يف معار�ضة �أي امتيازات بريطانيا داخل م�سقط على
اعتبار �أ َّنه خمالف للت�رصيح امل�شرتك الذي ي�ضمن ا�ستقالل م�سقط ،للمزيد
انظر :قا�سم1997 ،م ،مج � ،2ص �ص 437 - 430؛ �رشكة الزيت العربية
الأمريكية1951 ،م� ،ص 65؛ R. O.,Vol.2, R/15/6/110, 21st

5656جزر الدندنغز :جزر تتبع لوالية برياك املاليزية ،حيث تنازل �سلطان برياك
عن هذه اجلزر لربيطانيا عام 1934م ،انظرManjung District,(n.d) :

ar.wikipedia.org/wiki.

5151لخ :هي وحدة من العملة الهندية امل�ستخدمة وي�ساوي اللخ الواحد تقريبا
 100000روبية ،انظرLakh, (n.d)from: https://en.wikipedia. :
org/wiki/Lakh

from:https://translate.google.com/#la/ar/Manjung
District%0AFrom Wikipedia.

5757مالحظة :ال يتم �إعطاء وحدة كمية ،ولكن من املفرت�ض � َّأن الأرقام الواردة
يف الغالون ،انظرR.O., Vol.2.R/15/6/92, 6th March 1948, :
p208.

قائمة املصادر واملراجع
املصادر العربية واملرتمجة
-

ابن رزيق ،حميد بن حممد (ت 1274هـ .حتقيق :عبد الرحمن بن �سليمانال�ساملي2007(.م) .ال�سرية اجللية (�سعد ال�سعود البو�سعيدية)( ،د.م)( :د.ن).

-

-الريحاين� ،أمني1951( .م) .ملوك العرب ،ج ،2بريوت( :د.ن).

-

�رشكة الزيت العربية الأمريكيةُ .عمان وال�ساحل اجلنوبي الفار�سي،القاهرة :مطبعة م�رص.

-

لورمير ،جون جوردون (1914 - 1868م)1970( .م) .دليل اخلليج،الق�سم اجلغرايف14(،جزء) ،ج ،2مكتب �أمري دولة قطر :ق�سم الرتجمة،
الدوحة .

-

جابر ،فا�ضل حممد عبد احل�سني1994( .م)ُ .عمان يف عهد الإمام �أحمدبن �سعيد(1783 - 1744م) ،ط� ،2سلطنة ُعمان :م�سقط ،وزارة الإعالم.

-

احلاج ،ماجد( .الأحد � 2صفر  1439/22ت�رشين �أول 2017م)� .سفينةالبغلة� ،صحيفة االحتاد.

-

حراز ،ال�سيد رجب1971( .م) .بريطانيا و�رشق �أفريقيا اال�ستعمارواال�ستقالل ،القاهرة :معهد البحوث والدرا�سات العربية.

-

حمودي ،هادي ح�سن2009(.م) .ط ،1ت�أمالت يف التاريخ ال�سيا�سيال ُعماين ،بريوت :بيت العلم.

-

دروي�ش ،مديحة �أحمد1982( .م)� .سلطنة م�سقط يف القرنني الثامن ع�رشوالتا�سع ع�رش ،ط ،1جدة :دار ال�رشوق للن�رش والتوزيع والطباعة.

-

رن�س ،جورج2003( .م)ُ .عمان وال�ساحل اجلنوبي للخليج الفار�سي ،ط،1القاهرة :مكتبة الثقافة الدينية.

-

فيليب�س ،وندل1983( .م) .تاريخ ُعمان ،ط� ،2سلطنة ُعمان :وزارة الرتاثالقومي والثقافة.

March 1944, p188; Wilson, 1928, pp239-240; Fraser,
1911, p87; Philby, Saudi Arabia, pp166-167.

5454اعتربت بريطانيا االمتيازات التي ح�صلت عليها �رشكة �أرامكو يف �رشق
ال�سعودية مناف�سة ل�رشكة نفط العراق التي ميلكها بريطانيون ،غري � َّأن
دفاعا عن مركزها وبت�أييد من احلكومة
ال�رشكة الربيطانية ا�ستطاعت
ً
الربيطانية حتري�ض �رشكات نفط متفرعة عنها حتت ا�سم �رشكة تنمية
(عمان وظفار) املحدودة باحل�صول على امتياز للتنقيب عن النفط
برتول ُ
و�إنتاجه ونقله يف ُعمان نف�سها 1937م ،ومدة االمتياز  70عاما ،وي�شمل
عقد االمتيازات الذي وقعه ال�سلطان �سعيد بن تيمور عام 1937م كال من
�أرا�ضي ال�سلطنة والإمامة ،كما ي�شمل �أي�ضا مقاطعة ظفار التي انتقلت
حقوق امتيازها فيما بعد �إىل �رشكة �أمريكية هي �رشكة ظفار التي انتقلت
حقوق امتيازها �أي�ضا �إىل �رشكة ظفار �سيتي كمبني انكوربوري�شن التي
ت�شاركها يف امللكية م�ؤ�س�سة ريت�شفيلد للنفط ،للمزيد انظر :الندن( ،د.ت)،
�ص �ص .368 - 367 ،361
معرف يف
5555فيما يتعلق بالنقطة الأوىل ،املنطقة امل�ست�أجرة امتياز حمدود َّ
الفقرة ا /aمن اتفاقية ال�رشكة مع ال�سلطان بتاريخ  24حزيران 1927م
وعمان تت�ضمن كل اجلزر واملياه الإقليمية التي تقع
ب� َّأن �سلطنة م�سقط ُ
جزءا من املنطقة
هناك با�ستثناء جوادر .ومبا � َّأن جزيرة م�صريه ت�شكل ً
امل�ؤجرة واملمنوحة لل�رشكة من قبل ال�سلطان ،ف� َّإن وزارة الهند ترى � َّأن بيع
اجلزيرة لربيطانيا لن ي�ؤثر على االمتياز ،و� َّأن ال�رشكة �ستبقى �صاحبة احلق
ملمار�سة حقوقها مبوجب هذا االتفاق .ويف حال تقرر ترك حقوق امللكية
النفطية لل�سلطان فال بد من �إدراج جملة يف االتفاقية املرتبطة بالبيع.
� َّأما �إذا كان الربيطانيون �سي�أخذون االمتيازات فعليهم عقد اتفاقية جديدة
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Records of Oman 1867-1947.(1988). Selected and edited by
R.W. Baily CMG, Volume 5, Territorial Affairs, 2, Chapter
19:
Introduction, Masira Island,(N.D.
R/15/6/36,
(6th
December
1877),
Description
of the island by Robertson, 6th December 1877,
Extract from Muscat prices1867-1892, Report by Me
Robertson.
(1904-1906), Murder of Captain and 16 Officers and men
of the S.S.Baron Inverdale, 1904, Residency and Muscat
Political Agency For The Year 1904-1906 .
R/15/6/89, (8th May,1930), Visit of Lt. Col. F.C.Lake, political
officer; description of the island, The Residency, Adan, Notes
on journey of H.M.1.S. Lawrence to Masirah Island.
R/15/6/89, (12 May 1930), H.Q.British Forces, ADean,
Squadron Leader, Air Staff. S.L.Betts, Report of Visits to
Masira, Merbat, Salalah, Qishn and Bal Haf In H.M.I.S.
Lawrence”.
R/15/6/89, (4 April 1931), Visits by Major T.C. Fowle,
Possibility of use as a flying boat Landing Place,
1931,Political Agency & H.B.M’s Consulate, Muscat, From
Major T.C.Fowle, C.BE., Political Agent & H.B.M.’s Consul,
Muscat to the Hon’ble Lt. Colonel H.V. Biscoe, Political
Resident in the Persian Gulf, Bushier.
R/15/6/89, (31st May1932) Sultan Said gives Permission
for Royal Air Force to undertake reconnaissance, 1934, the
Political Agency H.B.M’s Consulate, Muscat.
from Lieut.Colenel T.Fowl.,C.B.E., Political Agent & M..M’s
Consul, Muscat. To the hon’ble the Political Resident in the
Persian Gulf, Bushier.
R/15/6/89,(26 November,1932)Financial Adviser’s Office,
Muscat State, Muscat, Captain.Major C.E.U. Bremner,
political Agent & H.B.M’s Consul, Muscat.
R/15/6/87, (9th April 1934)1934,Information concerning
the Island of Masira gathered from sheikh salim bin Nasir,
Majali, whilst cruising down the East coast, round the most
southerly point (Ras Abu Rasas)and thence North to a point
the village of Umm Rasais during February 1934.
R/15/6/87, (9th April 1934), from Major C.E.U.Bramner.
Political Agent And H. B. N.’S Consul, Muscat, to The Group
Captain, Commanding, 203(F.B) Squadron, Royal Air Force,
Basrah. British Agency and Consulate. Muscat, SubjectRefueling Dump at Masirah Island.
R/15/6/313, (10th February 1939), Visit by H.M.S.Challenger
at sea, 1939.
R/15/6/110, (N.D), Request for facilities by United States
Army Air Force, 1942, Note on American stone buildings at
Masira and Salalah.
R/15/6/110,(17th February 1944), TelegramS,From Political
Resident, Bushier, to Political Agent, Muscat, No. 396, R.A.F.
facilities on Masira and possible use after the war, 19441948.
R/15/6/110, (20th February 1944), Telegram S from Political
Agent, Muscat, to Political Resident, Bushier, No.C/298.
R/15/6/110, 81/26, ( 3rd March 1944), Telegram S (Pad),
from Political Resident, Bushier to Secretary of State for
India, London. No. 525.
R/15/6/110,81/26, (11th March 1944), Telegram S(Pad) from
Government: of India, New Delhi to India Office, London, No.
2758.
R/15/6/110, (21st March 1944), India Office, Whitehall,
London, S.W.1.secret, from R. Peel, India Office to M.J.Dean,
Air Ministry.
R/15/6/110, (17th August, 1944), Telegram S, from India
Office, London to Political Resident, Bushier, Dated 30th
April 1944.
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(  تاريخ اخلليج العربي احلديث واملعا�رص.)م1983(. جمال قا�سم،قا�سم. دار الفكر: القاهرة،)م1914 - 1840

-

- 1783( تاريخ البحرين ال�سيا�سي.)م1983( . فائق حمدي،طهبوب. ذات ل�سال�سل: الكويت،)م1870

-

 درا�سات يف تاريخ اجلزيرة العربية.)م1986( . عبد الفتاح ح�سن،�أبو علية. دار املريخ: الريا�ض،احلديث واملعا�رص

-

 تاريخ اخلليج العربي احلديث.)م1997( . جمال زكريا،قا�سم. دار الفكر العربي: القاهرة،2 مج،) (جملدان،)1914 - 1840(واملعا�رص

-
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